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APRESENTAÇÃO

A economia brasileira tem sido caracterizada por um cenário de incertezas e de desafios, dificultando 

crescentemente a formulação de políticas públicas e a definição de estratégias empresariais direcionadas à 

busca por eficiência e competitividade. Para o agronegócio, em particular, a superação dos desafios é 

especialmente relevante, já que o setor responde em grande medida pela geração de emprego e renda no país, 

além de contribuir fortemente para a obtenção de saldos positivos na balança comercial brasileira.

O presente diagnóstico é resultado da implantação do "Programa Cadeias Produtivas 

Agroindustriais" do SEBRAE Nacional,  apropriada pelo SEBRAE/RO para o estudo da Cadeia Produtiva do 

Leite no Estado, em parceria com o PROLEITE - Programa Estadual de Melhoria da Produção e Produtividade 

da Pecuária Leiteira - da Câmara Setorial do Leite e demais instituições envolvidas no Setor. O diagnóstico 

representa um referencial norteador para a implantação de ações conjuntas, objetivando tornar os segmentos 

empresariais mais competitivos e eficientes através do repasse de conhecimento sobre a gestão da produção, 

industrialização e interação com o mercado, em consonância com ações pontuais de cada parceiro.

Com este diagnóstico, o SEBRAE Rondônia reafirma seu compromisso de participar ativamente de 

um esforço cujo resultado esperado é o fortalecimento do setor leiteiro estadual e a conseqüente geração de 

novos benefícios sociais e econômicos para o estado. 

Julio Augusto Miranda Filho
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-RO

Presidente da FIERO
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados argumentos que confirmam a grande importância econômica e social 

da cadeia produtiva do leite em Rondônia. O capítulo é dividido em dois blocos. No primeiro, é destacada a 

influência da colonização na definição do tamanho da empresa rural e na importância da agricultura familiar em 

Rondônia. No segundo, é apresentada a evolução da produção de leite, nos últimos cinco anos, nas principais 

regiões produtoras do estado.

1.1 Importância Econômica e Social do Agronegócio Leite em Rondônia

Foi a partir da década de 70 que no estado de Rondônia expandiram-se, de modo acentuado, a 

população e a economia do agronegócio. Tal processo de expansão foi decorrente da política de colonização 

praticada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA. A colonização praticada definiu a 

estrutura fundiária do Estado, com predominância de pequenas propriedades. A área média dos 

estabelecimentos, em 1995, era de 116 hectares, considerando todos os estabelecimentos rurais do Estado. 

Daqueles que produziam leite, a área média era de 70 hectares, segundo dados da pesquisa de campo, 

descrita mais adiante neste documento.

De todos os estados brasileiros, Rondônia é o que tem menor concentração de terra, medida pelo 

índice de Gini. A predominância da pequena propriedade, aliada ao clima tropical e úmido, tem grande 

influência na definição dos sistemas de produção de leite adotados no Estado.

A pecuária de leite, nas pequenas propriedades, e a de corte, nas grandes, expandiu-se muito nos 

últimos anos. De 1990 a 2000, enquanto a produção de leite do Brasil cresceu à taxa de 3,19% ao ano, a de 

Rondônia cresceu 6,01% ao ano. De 1994 a 1999, o efetivo bovino nacional cresceu 0,8% ao ano e o de 

Rondônia, 9,4% ao ano. Segundo Oliveira (2001), o maior crescimento da pecuária de Rondônia, em relação 

ao de outros estados, é explicado pelos seguintes fatores: abundância de chuvas, pouca exigência de mão-de-

obra e mercado garantido.

A importância da agricultura familiar, em Rondônia, foi destacada por Souza (2001), que a estimou em 

85.907 estabelecimentos rurais. Destes, 35.000 exploram a atividade leiteira. Além de gerar renda, a produção 

de leite tem importante papel social na geração de emprego.

Além da pecuária, as principais lavouras do estado de Rondônia são: café, milho, arroz, feijão, cacau e 

soja. Dessas lavouras, a mais tecnificada é a da soja, cuja produtividade é de 3.060 kg/hectare. Em termos de 

participação na produção nacional, as lavouras mais importantes são café e cacau. Em 2001, a produção de 

café, no estado de Rondônia, ficou em quarto lugar em relação à produção nacional, e a de cacau, em terceiro 

lugar. 17



O setor rural é de grande importância na geração de riqueza no estado de Rondônia, visto que contribui 

com 14% do PIB estadual, percentual significativo, sendo maior que o de diversos estados brasileiros.

1.2 Evolução da Produção de Leite em Rondônia

Nos últimos anos, o estado de Rondônia foi o que apresentou o maior crescimento percentual da 

produção de leite entre todos os estados brasileiros. De 1996 a 2000, a produção de Rondônia passou de 

317.250 para 422.255 mil litros, aumentando 33%, correspondentes à taxa anual de crescimento de 7,41%, 

segundo dados da Tabela 1. Neste mesmo período, a produção de leite do Brasil passou de 18.515 para 19.767 

milhões de litros de leite, correspondentes ao aumento de 7% e à taxa anual de crescimento de 1,65%.

Tabela 1 - Produção de leite (mil litros) dos principais municípios de Rondônia de 1996 a 2000.

Taxa anual deMunicípios 1996 1997 1998 1999 2000
crescimento

Ouro Preto do Oeste 19.467 17.644 32.419 57.031 53.007 28,45%

Ji-Paraná 24.432 29.569 31.185 38.085 41.894 14,43%

Cacoal 18.616 20.469 20.121 24.532 24.947 7,59%

Presidente Médice 19.790 21.755 26.547 28.020 21.792 2,44%

Jaru 36.957 40.651 30.081 17.028 18.390 -16,01%

Espigão D´Oeste 10.957 12.048 12.095 15.518 17.070 11,72%

Nova União - 13.657 8.914 13.706 15.019 2,40%

Rolim de Moura 8.954 7.303 9.675 11.748 12.770 9,28%

Colorado do Oeste 8.339 9.169 7.036 10.951 11.883 9,26%

Alvorada D´Oeste 8.131 8.936 7.712 10.674 11.741 9,62%

Teixeirópolis 9.730 12.584 6.876 11.361 11.640 4,58%

Theobroma 6.729 7.398 11.426 9.530 10.293 11,21%

Mirante da Serra 5.750 6.327 5.427 8.150 8.965 11,74%

Rondônia 317.250 335.913 371.975 408.749 422.255 7,41%

Fonte: IBGE  Pesquisa Pecuária Municipal.18



Apesar de as bases da comparação serem muito diferentes, não se deve desprezar a tendência 

verificada em Rondônia, em razão do comportamento do preço recebido pelo produtor, no período examinado. 

De 1996 a 2000, o preço médio recebido pelo produtor de leite do Brasil reduziu significativamente, além de ter 

grande diferença entre os preços do período da seca e das águas. Portanto, a produção de leite em Rondônia 

cresceu muito, num período desfavorável para o produtor brasileiro, de modo geral.

O desempenho da produção de leite em Rondônia, que cresceu 7,41% ao ano, de 1996 a 2000, contra o 

crescimento do Brasil de apenas 1,65% ao ano, é explicado pelos baixos custos de produção prevalecentes, o 

que possibilita a este estado conquistar mercados, ainda que distantes.

Segundo dados do IBGE  Pesquisa Pecuária Municipal, o crescimento da produção de leite em 

Rondônia não foi uniforme em todos os municípios. De 1996 a 2000, enquanto a produção de Ouro Preto do 

Oeste cresceu 28,45% ao ano, a de Jaru foi reduzida à taxa de 16,01% ao ano. Os municípios cuja produção 

mais cresceu foram aqueles que, em 2000, eram os maiores produtores do estado.

Em 2000, a produção de leite no Brasil foi de 19.767 de milhões de litros; o número de vacas 

ordenhadas, 17.885 mil cabeças;  a produção média por vaca ordenhada, 1105 litros/ano. Nesse mesmo ano, a 

produção de leite em Rondônia foi de 422.255 mil litros e o número de vacas ordenhadas, 459.182 cabeças. A 

produção média por vaca ordenhada foi de 920 litros/ano, segundo dados da Tabela 2, o que significa que a 

produtividade média no Brasil é 20% maior que a de Rondônia. Este resultado reflete o menor nível tecnológico 

dos sistemas de produção deste estado.

Em resumo, os dados disponíveis sobre a evolução da produção de leite em Rondônia possibilitam 

chegar às seguintes conclusões: 1) Mesmo com queda significativa do preço do leite, a produção cresceu 

muito; 2) A principal explicação para tal comportamento se deve aos baixos custos de produção que 

predominam em Rondônia; e, 3) As condições favoráveis de clima e solo sinalizam a possibilidade de a 

produção de Rondônia conquistar mercados distantes.
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Tabela 2 - Número de vacas ordenhadas e produtividade dos principais municípios
produtores de leite de Rondônia em 2000

Vacas ordenhadas Produtividade
Municípios (cabeça) (litros/vaca/ano)

Ouro Preto do Oeste 43.434 1.220

Ji-Paraná 40.832 1.030

Cacoal 27.282 910

Presidente Médice 21.735 1.000

Jaru 44.927 410

Espigão D´Oeste 16.638 1.030

Nova União 12.110 1.240

Rolim de Moura 16.731 760

Colorado do Oeste 10.529 1.130

Alvorada D´Oeste 16.642 730

Teixeirópolis 9.754 1.190

Theobroma 10.435 990

Mirante da Serra 8.769 1.020

Rondônia 459.182 920

Fonte: IBGE  Pesquisa Pecuária Municipal.
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2 AMBIENTE INSTITUCIONAL

Entende-se por ambiente institucional de uma cadeia produtiva o conjunto de normas, regulamentos, 

políticas públicas, organizações e serviços que afetam os processos de produção, processamento e 

distribuição. Esse ambiente tem papel fundamental para a eficiência e competitividade da cadeia, podendo se 

constituir em fator de alavancagem ou em fator restritivo ao seu desempenho. O presente capítulo aborda 

alguns aspectos importantes sobre as questões institucionais e seus impactos sobre o agronegócio do leite em 

Rondônia.

2.1 Segmento da Produção

2.1.1 PROLEITE

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (PROLEITE) iniciou-se 

em 1999, no contexto da reforma administrativa do Estado, em que a Secretaria de Estado da Agricultura 

transformou-se na Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social  

SEAPES-RO, segundo Aragão (2001). O PROLEITE reuniu as seguintes instituições: SEAPES, EMATER-RO, 

IDARON, EMBRAPA-RO, CEPLAC, DFA-RO e PROTA (Programa de Tecnologia Apropriada para Rondônia). 

Inicialmente, tinha-se a expectativa de que fossem liberados recursos da SUFRAMA para este programa, o 

que não aconteceu. Por esta razão, efetivou-se a parceria entre o governo do estado de Rondônia e a indústria 

de laticínios. O decreto número 8.812 oficializou a parceria e a criação de um fundo, em 30 de julho de 1999. Tal 

fundo de incentivo à atividade leiteira é constituído de 35% do valor dos impostos devidos nas saídas 

interestaduais de produtos lácteos e, em contrapartida, o contribuinte deposita, até o dia 15 do mês 

subseqüente ao da apuração, 1% do seu faturamento bruto, em conta bancária, em nome da EMATER-RO, 

para investimentos no programa, segundo Aragão (2001).

O PROLEITE tem o objetivo geral de alcançar duas metas, quais sejam: aumentar em 50% a produção 

e a produtividade do rebanho leiteiro do estado de Rondônia e reduzir em 80% o leite condenado pela indústria, 

em decorrência da falta de qualidade. Como objetivos específicos são citadas várias ações que darão suporte 

ao objetivo geral, como recuperação de 30.000 hectares de pastagens, formação de 3.000 hectares de 

capineira, controle de mamites em 100% das vacas suspeitas, redução do intervalo entre partos de 24 para 16 

meses e outras desta natureza.

O PROLEITE está implantado em 345 estabelecimentos rurais, com abrangência de 80% do rebanho 

estadual. A estratégia adotada para o desenvolvimento do programa concentra esforços na difusão do sistema 

de produção praticado na EMBRAPA-RO, por meio dos órgãos de assistência técnica e extensão rural do 

Estado  EMATER-RO, CEPLAC e prefeituras municipais, além dos técnicos da indústria laticinista. No 

levantamento dos dados que servirão de referência para a avaliação do Programa, serão utilizados dois 

instrumentos: ficha cadastral e ficha de acompanhamento trimestral. 21
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O PROLEITE está previsto para quatro anos (2000 a 2003). Estão previstas avaliações anuais das 

metas e das ações programadas, já tendo sido realizada a primeira em outubro/novembro de 2000, segundo a 

SEAPES (2000). Os resultados são apresentados por estratos de produção: até 50 litros/dia; de 51 a 100 

litros/dia; e mais de 100 litros/dia. Os dados obtidos da ficha cadastral (outubro/novembro de 2000) já 

incorporam as ações da EMATER-RO durante o ano de 2000. Na apresentação do relatório, com aqueles 

resultados da ficha cadastral, os dados referem-se a três momentos: 1) o momento chamado atual, que diz 

respeito aos dados de antes do PROLEITE, os quais foram obtidos de revisão bibliográfica; 2) o do ano de 

2000; e 3) o da meta do programa, prevista para ser avaliada ao final de 2003. Os resultados da primeira 

avaliação (ficha cadastral) não apresentam tendência consistente para todos os indicadores examinados. 

Alguns exemplos: 1) a produção média de leite dos estabelecimentos cadastrados era de 580 litros/vaca no 

período de lactação; passou para 827 litros em 2000 e a meta é de 788 litros; 2) a produção média por vaca, em 

2000, era de 3,57 litros/dia, no estrato até 50 litros/dia; 3,82 litros/dia, no estrato de 51 a 100 litros; e 4,56 

litros/dia, no estrato de mais de 100 litros; 3) o período de lactação era de 197 dias; permaneceu 197 em 2000; e 

a meta é de 300 dias. É muito pouco provável que se consiga aumentar a produção/vaca, no período de 

lactação, em 43% (passar de 580 para 827 litros), mantendo o mesmo período de lactação (197 dias) e com 

baixos índices de produtividade diária. Tudo isso aconteceu em apenas um ano de implantação do PROLEITE. 

A mesma análise pode ser feita para a idade média, em meses, da primeira cobertura do rebanho cadastrado, a 

qual era de 28 e passou para 22,12 em 2000, o que implica uma redução de 5,88 meses em apenas um ano de 

trabalho, sem mudanças significativas nas tecnologias adotadas. É provável que existam problemas com os 

dados anteriores aos do programa (atual), entretanto, isto não explica, em sua totalidade, as incoerências 

observadas.

Em resumo, a análise do primeiro relatório, proveniente da ficha cadastral, recomenda maior 

aprofundamento das próximas avaliações, para que elas possam subsidiar, efetivamente, o andamento do 

programa, com mais segurança e objetividade.
1O gerenciamento dos recursos do PROLEITE é feito pela câmara setorial do leite. 

1 A câmara setorial será discutida em mais detalhes no item 2.2.

2.1.2 Geração e Difusão de Inovações Tecnológicas

Em Rondônia, existe um campo experimental da EMBRAPA, localizado em Porto Velho, que gera 

tecnologias para diversos produtos da agropecuária regional, incluindo a produção de leite. Nesta unidade de 

pesquisa há um modelo físico de sistema de produção de leite que funciona desde 1989. Desde sua 

implantação, o sistema de produção foi se ajustando às condições de clima e solo da região, de modo que, hoje, 

é um ponto de referência para os produtores de leite do estado.

22
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O sistema de produção da EMBRAPA-RO tem os seguintes recursos: 59 hectares; pasto de braquiária 

brizantha; 0,9 ha de capineira de capim-elefante; 0,4 ha de cana-de-açúcar; solo de baixa fertilidade natural 

com predominância de latossolo amarelo, correção com calcário dolomítico e adubação de 50 kg de P  O /ha  2 5 ;

pastejo rotativo com 7 dias de ocupação e 28 de descanso, segundo Silva Netto et al. (2001).

Os resultados médios dos últimos anos obtidos pelo sistema da EMBRAPA são os seguintes: 440 dias 

de intervalo entre pastos; 81% de natalidade; 40 meses de idade ao primeiro parto; 294 dias de período de 

lactação; 9,3 litros de leite por dia/vaca; 2734 litros de leite/lactação encerrada; 2362 litros de leite/hectare; 

3,29 litros de leite/kg de ração concentrada; 2,1 serviços/concepção e 1,78 UA/ha de taxa de lotação. Os 

resultados anteriores também são de autoria de Silva Netto et al. (2001).

A análise dos recursos disponíveis e dos indicadores de eficiência técnica do sistema de produção de 

leite da Embrapa-RO indica que tal modelo pode ser uma boa referência para extensionistas e produtores de 

leite do estado de Rondônia.

A assistência técnica aos produtores de leite é feita, basicamente, pela EMATER-RO, que dispõe de 58 

unidades de desenvolvimento rural (UDER´s), sob a administração de 9 supervisões de área (SUPER´s). Com 

essa estrutura, a EMATER-RO cobre todas as regiões produtoras de leite do estado.

Além da EMATER-RO, existe também o IDARON, que é responsável pela fiscalização e pela 

orientação da defesa sanitária animal.

2.2 Segmento da Indústria

2.2.1 Câmara Setorial do Leite

A Câmara Setorial do Leite representa uma das principais conquistas institucionais da Cadeia 

Produtiva do Leite no Estado de Rondônia, por ser uma organização representativa dos diversos segmentos no 

estado e um importante fórum de debates e discussões sobre a melhoria da competitividade e do desempenho 

do setor.

A Câmara Setorial do Leite está vinculada ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e 

Industrial  CEDAI, tendo entre suas principais competências:

! Participar da idealização e formulação das políticas para pecuária de leite no estado de Rondônia e 

acompanhar sua execução;

! Promover estudos, pesquisas e campanhas para a melhoria da qualidade, produção e consumo do 

leite e seus derivados;

! Elaborar documentos e dar pareceres específicos que subsidiem as decisões do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Agropecuária e Industrial em assuntos correlatos ao agronegócio leite; 23
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! Propor e acompanhar as aplicações dos recursos do programa PROLEITE no estado.

! Para tanto, a Câmara Setorial do Leite é constituída pelos principais órgãos e entidades 

representativos da Cadeia Produtiva do Leite em Rondônia. São elas:

! Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social  SEAPES;

! Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastorial do Estado de Rondônia  IDARON;

! Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia  EMATER-RO;

! Secretaria de Estado de Saúde/Departamento de Vigilância Sanitária - SESAU/DVS-RO;

! Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueiro  CEPLAC-RO;

! Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  EMBRAPA;

! Delegacia Federal de Agricultura  DFA-RO;

! Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Rondônia  AEARON;

! Conselho de Medicina Veterinária  CRMV-RO;

! Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Rondônia  FETAGRO;

! Federação de Agricultura do Estado de Rondônia  FAERON;

! Representação das Casas Agropecuárias;

! Associação dos Laticínios de Rondônia;

! Associação dos Supermercados de Rondônia;

! Sindicato das Indústrias de Panificação do Estado de Rondônia;

! Banco do Brasil S/A;

! Banco da Amazônia S/A;

! Caixa Econômica Federal.

Além da elevada representatividade da Câmara Setorial do Leite, destaca-se em Rondônia a 

existência de um fundo específico de recursos coordenado sob responsabilidade da mesma. Esse fundo foi 

instituído através do Decreto nº. 8.812, que introduz alterações no Regulamento do Impostos sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias. Através desse Decreto, os benefícios fiscais concedidos ao setor 

industrial de laticínios no estado foram vinculados ao recolhimento de 1% do faturamento das empresas 

participantes para investimentos no programa PROLEITE.

Na prática, a criação do fundo viabiliza financeiramente as atividades do Programa PROLEITE e a 

atuação da Câmara Setorial do Leite. Dessa forma, além da elevada representatividade política, a Câmara 

Setorial do Leite possui condições efetivas de desenvolvimento de ações práticas e concretas junto ao setor, 

interferindo e contribuindo para o desenvolvimento do estado.
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2.2.2 Associação dos Laticínios de Rondônia

A Associação dos Laticínios de Rondônia é a entidade representativa do segmento industrial lácteo em 

Rondônia, com participação de praticamente todas as empresas e grupos empresariais do estado.

As reuniões para discussão de problemas específicos do segmento industrial lácteo no estado tiveram 

início no período de 1995, quando as empresas começaram a se reunir informalmente para avaliar as 

perspectivas do setor. Essa mobilização foi posteriormente organizada através da Associação dos Laticínios 

de Rondônia e, atualmente, a entidade está concluindo os procedimentos para criação do Sindicato das 

Indústrias de Laticínios do Estado de Rondônia.

As atividades atuais da Associação estão vinculadas principalmente aos trabalhos desenvolvidos 

através da Câmara Setorial do Leite. Entretanto, os projetos atuais concentram-se nas áreas de genética e 

sanidade animal, desenvolvidos exclusivamente junto ao segmento de produção. Os projetos direcionados 

para os demais segmentos da Cadeia Produtiva do Leite, particularmente aqueles direcionados ao segmento 

industrial, terão início a partir do desenvolvimento do Projeto Cadeias Produtivas Agroindustriais, iniciado a 

partir da realização do presente Diagnóstico.

2.2.3 Delegacia Federal de Agricultura em Rondônia  DFA/RO

De maneira semelhante ao que ocorre no restante do Brasil, a Delegacia Federal de Agricultura em 

Rondônia tem intensificado sua atuação junto ao setor industrial lácteo nos últimos anos.

A Delegacia Federal de Agricultura é responsável pela inspeção de produtos de origem animal, entre 

eles o leite e seus derivados. As empresas inspecionadas devem atender às normas federais estabelecidas 

pelo RIISPOA  Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, do Ministério da 

Agricultura.

Apesar das limitações históricas decorrentes da redução de recursos para os órgãos federais de 

fiscalização e inspeção, a Delegacia Federal de Agricultura em Rondônia tem desenvolvido ações concretas 

no sentido de intensificar os programas de fiscalização e as exigências junto ao setor industrial lácteo. Em 2002 

foram intensificadas as ações federais de auditoria, implantando-se metodologias que permitem a avaliação 

das condições atuais de operação e a determinação de exigências para melhorias futuras nos 

estabelecimentos inspecionados.

Nesse cenário, a Delegacia Federal de Agricultura em Rondônia espera que as empresas instaladas no 

estado tenham que ampliar esforços e investimentos para a adequação de suas estruturas físicas e de suas 

práticas industriais, como estratégia necessária para manter seus registros junto ao SIF e, conseqüentemente, 

manter seus direitos relativos à comercialização de derivados em outros estados. Destacam-se, finalmente, as 
2exigências para implantação de Programas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e APPCC  pelas empresas 

inspecionadas pelo SIF em todo o Brasil.

2  Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
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2.2.4 Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastorial do Estado de Rondônia -IDARON

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastorial do Estado de Rondônia - IDARON foi criada em 1999, 

a partir da Lei Complementar 215, como resultado do desmembramento das funções de fiscalização 

anteriormente vinculadas diretamente à SEAGRI. No processo de transição, todos os registros de empresas 

foram cancelados e as mesmas foram orientadas a se recadastrar. Nesse processo, do total de 54 

estabelecimentos anteriormente registrados, atualmente apenas 10 foram recadastrados.

O IDARON tem como competência a inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal 
3produzidos e destinados ao comércio no Estado de Rondônia . 

Os estabelecimentos inspecionados pelo IDARON devem atender ao Regulamento estabelecido pela 
o.Lei n  888, de março de 2000, no que se refere à construção e operacionalização industriais.

De maneira semelhante ao descrito para o Serviço de Inspeção Federal - SIF, o IDARON também 

possui diretrizes e projetos para intensificar as ações de fiscalização no estado, incluindo o incentivo para a 

criação dos Serviços de Inspeção Municipais e o desenvolvimento de ações conjuntas com a Vigilância 

Sanitária.

A exemplo do que ocorreu em outras regiões do Brasil, as ações de fiscalização, somadas aos 

procedimentos de orientação desenvolvidos pelo IDARON,  devem contribuir decisivamente para a melhoria e 

para a modernização do parque industrial no estado de Rondônia, com ganhos diretos para todo o setor.

2.3 Segmento da Comercialização e Distribuição

2.3.1 Tributação

A tributação no setor de agronegócios de Brasil tem sido freqüentemente apontada como fator restritivo 

à competitividade de algumas de suas cadeias produtivas. No caso específico da cadeia do leite em Rondônia, 

as entrevistas realizadas na fase de trabalhos de campo deste Diagnóstico e a análise de informações de 

fontes secundárias revelaram algumas disfunções, conforme discutido a seguir.

a)  Histórico

Nos últimos anos, temos assistido a uma crescente participação dos tributos indiretos no total da 

receita tributária brasileira, decorrente, basicamente, do aumento na arrecadação de impostos cumulativos  

essencialmente as contribuições que utilizam o faturamento como base de cálculo, em cujo grupo destacam-

se o PIS e a COFINS  denotando uma piora considerável na qualidade da tributação nesse período.

3 Ressalvadas as competências da União quando a produção é destinada ao comércio interestadual.
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Tais tributos são prejudiciais à eficiência econômica do agronegócio leite em relação aos competidores 

internacionais, pois distorcem preços relativos e induzem empresas a integrarem verticalmente sua produção, 

com conseqüente elevação de custos e preços. Isto leva a uma redução da competitividade dos produtos 

nacionais em relação aos estrangeiros, tanto no mercado interno como no externo, com queda de consumo, 

produção e emprego.

Apesar destes males, a incidência de tais impostos, por serem de competência da União e por esta não 

possuir políticas de incentivos fiscais, não gera distorções na competição inter-regional de produtos fabricados 

no país, sendo tais distorções geradas pelas cobranças diferenciadas de ICMS. Tal problemática agrava-se 

pela considerável divergência de normas aplicadas ao ICMS por cada estado e pela grande variabilidade de 

detalhes e de situações especiais na operacionalização desse tributo.

A existência de uma grande variedade de alíquotas e normas de operacionalização abre amplo espaço 

para a ocorrência de distorções que afetam negativamente os produtores agrícolas e os próprios 

consumidores. 

b)  O ICMS

O ICMS foi concebido originalmente como imposto de valor agregado e, portanto, neutro do ponto de 

vista da atividade econômica; na prática, no entanto, afastou-se dessa concepção original e se tornou um 

tributo com características negativas, tanto do ponto de vista da alocação de recursos privados, quanto das 

desigualdades regionais decorrentes de sua estrutura.

Um primeiro fator a distorcer a incidência desses impostos é a existência de mecanismos que, 

legitimados pela legislação fiscal que disciplina sua aplicação, impedem a recuperação total dos créditos 

durante as etapas de produção e comercialização dos produtos. A operacionalização desses impostos pode 

transformá-los em tributos cumulativos, ampliando várias vezes seu efeito na carga tributária.

Um desses mecanismos é a existência de alíquotas diferenciadas ou isenções em uma ou mais etapas 

intermediárias do processo de produção e comercialização. Isto implica em que o crédito tributário não seja 

recuperado na etapa seguinte, aumentando a carta tributária do imposto, porque torna a base efetiva de 

cálculo do tributo maior que o montante correspondente ao valor adicionado no mesmo período.

Outro mecanismo é a própria estrutura de cobrança do ICMS, que não adotou o princípio de destino. A 

receita do ICMS, quando proveniente de operações interestaduais, se reparte entre as unidades de origem e 

destino. Isto pode transformar esse imposto em cumulativo, na medida em que se observem diferenças de 

alíquotas externas e internas entre os estados. Soma-se a isto a presença de dispositivos legais de 

operacionalização desse imposto, como os diversos tipos de estornos existentes, que impedem a recuperação 

plena dos créditos tributários. Dessa forma, o imposto incide de forma cumulativa, aumentando 

significativamente a carga tributária em relação a sua alíquota nominal. Observa-se, portanto, que a estrutura 

tributária brasileira, principalmente a de produtos lácteos, situa-se em um quadro extremamente problemático, 

por diversas razões, merecendo grande destaque a complexidade da legislação.
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Os efeitos negativos da tributação sobre a competitividade dos produtores são visíveis na cadeia do 

agronegócio leite. A pesada carga tributária sobre os produtos lácteos tem levado um número expressivo de 

produtores à informalidade. Em 1999, calculava-se que 44% da produção de leite e 31% da renda setorial 

fossem de responsabilidade de produtores não formalizados. Esta realidade, causada pelo excesso de 

tributação, gera perdas para o Estado, para os produtores formalizados e, principalmente, para a população, 

que adquire produtos cuja qualidade sanitária não é consistente.

c)  Os Incentivos Fiscais

Diversos estudos têm demonstrado que políticas públicas redutoras dos preços dos alimentos 

apresentam grande potencial de melhoria do bem-estar da população -  principalmente a mais pobre  pois esta 

direciona grande parte da sua renda para o item alimentação. Ademais, tais políticas contribuem indiretamente 

para o fortalecimento de programas de incentivo à implantação, ampliação e/ou modernização de 

empreendimentos industriais e agroindustriais.

Um dos instrumentos eficientes e rápidos na consecução deste objetivo é a desoneração da carga 

tributária de bens e serviços de maior peso no orçamento da população de baixa renda. O leite e seus derivados 

têm sido objeto de tais desonerações, pois, além de terem peso importante no gasto total das classes menos 

favorecidas, são uma importante fonte protéica, energética e nutricional, sendo, também, a sua produção, 

grande demandante de mão-de-obra, tanto do setor primário quanto do secundário.

Vale notar que tais medidas  além de contribuírem enormemente para a qualidade de vida da 

população mais pobre, pois, como já foi dito, possibilitam o aumento do consumo per capta de proteínas ao 

mesmo tempo em que fazem crescer a renda disponível das famílias  têm o poder de gerar ganhos indiretos a 

esta mesma população, na medida em que tornam a cadeia estadual do agronegócio leite mais forte e 

competitiva, comparativamente a outras unidades da Federação, gerando, assim, investimentos diretos, 

empregos e, conseqüentemente, o aumento da arrecadação global do estado.

Para o governo, a compensação de eventual redução de alíquotas se dá sob dois aspectos: a) em 

termos diretos, a arrecadação é compensada pela expansão do volume comercializado, resultante da redução 

dos preços dos produtos; b) em termos indiretos, os benefícios surgem dos encadeamentos advindos da 

expansão da circulação de produtos intermediários (matéria-prima, insumos, equipamentos e máquinas), da 

geração de emprego e renda, decorrentes do aquecimento da produção de leite e derivados e, finalmente, da 

redução dos gastos com saúde pública.

d)  Rondônia e o ICMS no Agronegócio Leite

O Governo do Estado de Rondônia tem se mostrado bastante atuante e agressivo quanto a incentivos 

fiscais para atração de novos investimentos. Isto pode ser visto através da análise dos benefícios concedidos 

pela Lei Complementar nº 231, de 25 de abril de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 9079, de 20 de maio de 

2000.
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Esta Lei implementa o Programa de Incentivo Tributário do Estado de Rondônia, que consiste em: a) 

para indústrias em implantação, ampliação ou modernização  concessão de crédito presumido de até 95% 

(noventa e cinco por cento) do ICMS debitado no período, podendo tal incentivo perdurar por 180 (cento e 

oitenta) meses; b) para empreendimentos em implantação - redução da base de cálculo em 50% (cinqüenta por 

cento) do ICMS sobre as aquisições de energia elétrica, nas prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal, e nos de comunicação.

Tais incentivos tornam a empresa detentora extremamente competitiva, visto que, no modelo de 

tributação normal do ICMS, sem incentivos, a agroindústria do leite, por ser o primeiro elo na aquisição de 

matéria prima, praticamente não gera créditos de ICMS; o pouco crédito advém da aquisição de insumos 

secundários (embalagens, corantes, etc.), de máquinas e equipamentos industriais. Por conta disto a 

concessão do crédito presumido de 95% (noventa e cinco por cento) equivale a uma renúncia, por parte do 

Estado, de aproximadamente 90% (noventa por cento) do valor do imposto, como podemos ver no Tabela 3:

Tabela 3 - Simulação do Impacto da Tributação e Incentivos sobre o Valor da Venda do Produto.

Produto Valor de Venda Débito de ICMS Crédito de ICMS ICMS a Pagar Receita Líquida

Tributação Normal 100,00 17,00 2,50 14,50 85,50

Incentivo 95%
86,23 14,66 13,93 0,73 85,50(mesma margem)

Nota: Valores meramente ilustrativos.

Como se pode notar, a empresa detentora do incentivo fiscal, para atingir a mesma receita líquida (valor 

de venda menos o ICMS a pagar), vende seus produtos com preço a 13,77% (treze por cento e setenta e sete 

centésimos) mais baixo que o seu concorrente não incentivado. Tal ganho é suficiente para tornar a empresa 

competitiva em nível nacional, principalmente em um segmento cujas margens são reduzidas, como é o caso 

do lácteo.

Ocorre que estes benefícios, por só atingirem plantas novas, ampliadas e/ou modernizadas, são uma 

grande oportunidade para os empresários locais e externos que pretendam fazer novos investimentos no 

estado, pois terão vantagens competitivas substancias, mas se traduzem em uma grande ameaça às 

empresas já instaladas, pois não são contempladas por nenhum destes benefícios.

As empresas já instaladas no estado e não cobertas pela Lei nº 231 podem auferir os benefícios 

concedidos pelo Decreto nº 8812, de 30 de julho de 1999, que estabelece, para as empresas que tenham se 

cadastrado na Agência de Rendas, a redução de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do imposto devido 

nas saídas de produtos resultantes da industrialização do leite, como podemos ver no Tabela 4:
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Tabela 4 - Simulação do Impacto da Tributação e Incentivos sobre o Valor da Venda do Produto,
considerando o benefício do Decreto nº 8812.

Produto Valor Débito Crédito ICMS Doação Receita
de Venda de ICMS de ICMS a Pagar à Emater Líquida

Tributação Normal 100,00 17,00 2,50 14,50 - 85,50

Incentivo 95% (mesma margem) 86,23 14,66 13,93 0,73 - 85,50

Incentivo 35% (mesma margem) 97,21 10,74 - 10,74 0,97 85,50

Nota: Valores meramente ilustrativos.

Verifica-se, neste caso, a redução, para se obter a mesma Receita Líquida, de 2,79% (dois por cento e 

setenta e nove centésimos) no valor de venda das mercadorias beneficiadas pelo Decreto nº 8812, em relação às 

tributadas normalmente. Já com relação às empresas beneficiadas pelo crédito presumido de 95% (noventa e 

cinco por cento) do imposto devido, tais mercadorias ficam com o preço 12,73% (doze por cento e trinta e três 

centésimos) superior, gerando uma grande perda de competitividade.

Outro ponto a ser observado é que, até o momento, nenhuma empresa do agronegócio leite no estado de 

Rondônia solicitou os benefícios concedidos pela Lei nº 231. Isto pode ser fruto tanto do desconhecimento dos 

empresários quando de uma possível estagnação do parque industrial leiteiro rondoniense que, por conta disso, 

não tenha recebido investimentos em novas plantas ou em ampliação e modernização desde a vigência da Lei (de 

25 de abril de 2000).

Sugere-se o aprofundamento da análise das causas que estão levando à não utilização dos benefícios 

fiscais concedidos, bem como a criação de benefícios suplementares que contemplem o parque industrial já 

instalado no estado à época da publicação da Lei, para que, com isto, os novos investimentos não venham a 

concorrer predatoriamente com as empresas existentes, o que pode gerar efeito inverso ao pretendido pelo 

Legislador, ou seja, o aumento da base instalada e a geração de emprego e renda em Rondônia.
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3 CONSUMO DE LEITE E DERIVADOS LÁCTEOS

A escolha de um ou de outro tipo de produto lácteo pelo consumidor no momento da compra, dos pontos 

de vista do hábito, da praticidade ou da vantagem de consumo, está relacionada a vários fatores 

condicionantes (Figura 1), mas depende também, e principalmente, do poder aquisitivo da população e, 

portanto, do preço do produto.

Figura 1 - Modelo de comportamento de compra dos consumidores.

Fonte: Adaptado de Neves, 2000.

Num ambiente de estabilização econômica, os consumidores sentem-se impelidos a acrescerem 

sensivelmente o seu padrão de qualidade alimentar, manifestando-o através de consumo de produtos que 

ofereçam maiores vantagens, como: produtos novos, conveniência/praticidade e preço e que atendam suas 

necessidades de segurança e preocupação com saúde. Embora o consumo de derivados lácteos esteja 

direcionado à população de média e alta renda, o ritmo de crescimento do mercado tem sido bastante elevado, 

reflexo de um provável aumento significativo no poder de compra dos consumidores de outras faixas de renda, 

devido à estabilidade da econômica. 

O crescimento da renda per capita e a estabilidade dos preços, inclusive com a queda dos preços dos 

alimentos, após o Plano Real, tiveram impactos positivos na melhoria das condições nacionais da população. 

Tal fato é evidenciado pela queda na população de indigentes no Brasil que, em 1990, segundo o Mapa da 

Fome, totalizava 32 milhões de pessoas, caindo para cerca de 21 milhões de pessoas, segundo estimativa 

baseada em pesquisa da CEPAL.

No entanto, a participação dos gastos com alimentação nas famílias mais pobres é ainda, em média, 

superior a 50% do rendimento familiar per capita, segundo os dados da POF de 1995/96. Nesse contexto, 

políticas públicas redutoras de preços dos alimentos apresentam grande potencial de melhoria do bem-estar 

de grande parte da população e o conseqüente aumento no consumo de alimentos. 

Analisando os dados de Belém como referência para a região Norte (Tabela 5), observa-se que os 

gastos com alimentação estão abaixo da média nacional. 
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Tabela 5  - Valor da despesa média mensal familiar da cidade de Belém e Média Nacional, ano 1996(em R$).

Belém Média Nacional
Tipo de despesa

R$ (%) R$ (%)

Desembolso global 1.129,69 100 1.395,21 100

Despesas de consumo 897,43 79 992,49 71

Alimentação 249,27 21 231,81 29

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 1995/96

Verificando a Figura 2 do mercado de leite e derivados do Brasil, neste período, percebe-se que a 

estabilidade econômica e a recuperação do poder de compra das classes sociais mais pobres, após a 

implantação do Plano Real, representaram um aumento expressivo no consumo dos produtos lácteos (leite e 

derivados). O consumo per capita cresceu em torno de 30% desde o ano de 94 e este aumento refletiu-se em 

praticamente todos os produtos, mas com destaque especial para o leite longa vida, queijos e alguns 

refrigerados como iogurtes, bebidas lácteas, petit-suisse e sobremesas lácteas (Jank e Galan, 1998).
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Figura 2 - Mercado Formal de Leite e Derivados (em equivalente milhões de litros de leite fluído)  
Brasil / 1990-97.

Fonte: DECEX/MAARA/APLB/SUNAB/ABLV/ABIQ
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Analisando a demanda dos produtos lácteos, percebe-se que o mercado brasileiro 

apresenta grande potencial de crescimento do consumo de leite e derivados. Quanto ao 

comportamento do consumo per capita de leite, observa-se que, a partir do ano de 85, o 

consumo variou entre 92 e 110 litros. A partir dos anos 90, manteve-se acima dos 100 litros 

de leite, com os maiores picos após 95, quando se observou um consumo de 134 

litros/habitante/ano e este nível veio se mantendo até 1999 (Leite Brasil, 2000).

Como referência no consumo per capita dos derivados lácteos no estado de 

Rondônia, tomou-se a cidade de Belém, por ser a única cidade do Norte com dados 

disponíveis no censo de 1996 do IBGE e que pode balizar o consumo de alguns derivados 

lácteos de Rondônia, já que entre as regiões observa-se um consumo equilibrado (Tabela 6). 

Tabela 6 - Consumo alimentar domiciliar per capita anual de derivados lácteos da cidade de Belém
e Média Nacional, ano 1987/96 (em kg).

Belém Média Nacional
Grupo, Derivados lácteos

1987 1996 1987 1996

Laticínios 10,319 12,618 70,424 59,243

Leite e creme de leite 8,309 11,188 66,360 55,193

Creme de leite em conserva 0,240 0,313 0,296 0,283

Leite condensado 0,607 0,547 0,753 0,532

Leite de vaca fresco 1,193 0,154 1,608 1,126

Leite de vaca pasteurizado 2,899 5,971 62,343 51,360

Leite em pó integral 3,223 4,044 0,846 1,389

Outros leites e cremes de leite 0,147 0,158 0,514 0,503

Queijos e requeijão 0,656 0,868 2,296 2,612

Queijo minas 0,021 0,089 0,724 0,808

Queijo mussarela 0,041 0,142 0,349 0,510

Queijo prato 0,475 0,497 0,700 0,706

Requeijão 0,034 0,046 0,177 0,282

Outros queijos 0,085 0,095 0,347 0,306

Outros laticínios (subgrupo) 1,354 0,562 1,768 1,438

Iogurte 0,872 0,262 1,147 0,732

Manteiga 0,464 0,300 0,448 0,405

Outros laticínios (subitem) 0,018 - 0,173 0,301

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) 1995/96
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Apesar deste consumo apresentar crescimento desde os anos 80, com algumas oscilações, ainda está 

muito aquém do nível recomendado pela Organização Mundial da Saúde  OMS, de 180 litros/habitante/ano, e 

da quantidade registrada na Europa que é, em média, de 300 litros/habitante/ano (Mathias, 2001).

Considerando apenas o crescimento populacional estimado pelo IBGE, em 2005, da ordem de 6,7%, o 

que representa 11 milhões de pessoas, além de um consumo per capita aparente da ordem de 128 litros por 

habitante ano, chega-se a um crescimento de consumo de cerca de 1.408 bilhões de litros, no ano 2005, o que 

mostra o grande potencial de crescimento dos derivados lácteos (Figura 3 e Tabela 7). 
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Figura 3 - Evolução da dimensão da população brasileira.

Tabela 7 - Estimativa de crescimento populacional no Brasil e potencial futuro do mercado
consumidor brasileiro.

1995 2005 Crescimento (%)

População Total 156 175 12,17%

Pop. Economicamente Ativa 72 90 25%

Faixa Etária

10 a 24 anos 47,8 49,8 4%

25 a 64 anos 66,3 83,2 25%

mais de 65 anos 7,7 10,1 31%

Fonte: PNDA/IBGE/IPEA
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Entretanto, o desenvolvimento do mercado lácteo brasileiro como um todo, dependerá de mudanças 

no cenário macroeconômico. Não se pode deixar de observar que, para um aumento de consumo de leite e 

seus derivados, a política econômica do Brasil deverá proporcionar um aumento de renda dos consumidores, 

pois o leite e seus derivados são produtos com alta elasticidade-renda (Tabela 8) e a variação na renda interfere 

diretamente na demanda. Outro fator diz respeito à fidelidade à marca: no Brasil, pelo baixo poder aquisitivo da 

população, a maior parte dos consumidores prioriza a compra de produtos de menor valor unitário, preferindo 

marcas substitutas em detrimento das tradicionais, sem priorizar características qualitativas.

Tabela 8 - Comportamento do Consumidor  Elasticidade Renda da Demanda  POF/ IBGE, 1996.

Tipo de despesas Elasticidade renda do dispêndio em

1987/88 1995/96

Arroz 0,009 0,014

Feijão -0,057 -0,041

Batata inglesa 0,238 0,294

Açúcares e derivados 0,341 0,380

Verduras e legumes 0,298 0,361

Frutas 0,473 0,495

Carne bovina 0,373 0,340

Carne suína 0,228 0,443

Frango 0,117 0,155

Ovos 0,170 0,096

Leite e derivados 0,366 0,381

Leite pasteurizado 0,259 0,284

Óleos e gorduras 0,214 0,250

Alimentação fora do domicílio 0,719 0,753

Fonte: Martins, 1998 e Hoffmann, 2000
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Nota-se que, a partir dos anos 90, ocorreram também grandes transformações na produção de leite e 

em toda a cadeia de lácteos, ocasionadas pela desregulamentação do mercado, abertura da economia e 

estabilização da moeda em decorrência do Plano Real e, principalmente, das exigências do consumidor, na 

hora da compra, por produtos diversificados, de maior comodidade e de melhor qualidade.
4Para que pudesse ser feita uma melhor análise, buscou-se identificar, na pesquisa , informações 

consideradas importantes pelo consumidor em relação a sua tendência no consumo de produtos lácteos. Os 

dados gerados mostram uma enorme preferência pelo fator preço no momento do consumidor decidir qual 

produto comprar. Tanto no interior como na capital, o preço apareceu com 94% e 97% respectivamente, como o 

principal fator decisivo no momento da compra. No entanto, é expressiva a citação do atributo qualidade, como 

segundo fator em ordem de importância na decisão de compra, embora apareça com menor importância no 

interior: 73% contra 97% na capital. A compra pela preferência da marca ou fidelidade aparece como terceiro 

atributo e, novamente, com menor importância no interior em relação à capital: 21% e 58%, respectivamente. 

Esses e outros atributos estão na Tabela 9.

4 Detalhes sobre a pesquisa de campo e seus aspectos metodológicos estão apresentados no Capítulo 6.

Tabela 9 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos no que se refere as informações 
consideradas importantes pelo consumidor  Rondônia, 2002.

Interior Capital Total
Itens

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Preço 31 94 32 97 63 95

Qualidade 24 73 32 97 56 85

Marca 07 21 19 58 26 39

Fidelidade 01 03 07 21 08 12

Volume/Tamanho 01 03 03 09 04 06

Sistema de Produção 00 00 01 03 01 02

Outras      Higiene do Ambiente 00 00 02 06 02 03

TOTAL 64 96 160

Fonte: Dados da pesquisa.
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O que se observa nos dados da pesquisa, referente à disposição do consumidor em "pagar mais" por 

qualidade, conveniência e praticidade (condições que permitem um manuseio mais fácil e com maior 
5segurança) , mostra uma mudança de hábito de consumo dos produtos lácteos no estado, pois, se forem 

reunidas as indicações de Muito Boa e Boa para esses atributos, o resultado é que 50% dos consumidores os 

valorizam no momento da escolha dos produtos lácteos. Este dado diminui a importância da fidelidade de 

compra dos produtos lácteos e coloca o fator "inovação dos produtos" como alavanca de vendas (Tabela 10).

5 Com relação a esses atributos, as embalagens têm exercido um papel fundamental na diferenciação dos produtos, não só agregando 
valor aos produtos, como também influenciando na preferência do consumidor.

Tabela 10 - Avaliação da disposição dos consumidores de pagar mais por atributos como: 
qualidade, conveniência e praticidade  Rondônia/2002.

Interior Capital Total
Avaliação

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Muito boa 05 15,2 02 06,0 07 10,6

Boa 10 30,3 15 45,5 25 37,9

Regular 14 42,4 15 45,5 29 43,9

Ruim 04 12,1 01 03,0 05 07,6

Muito ruim 00 00,0 00 00,0 00 00,0

TOTAL 33 100,0 33 100,0 66 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

De qualquer modo, o aumento de consumo dos produtos lácteos estará sempre condicionado à luz de 

alguns atributos momentaneamente considerados importantes pelos consumidores. A partir destas análises, 

podem-se eleger os atributos preço/qualidade como sinônimos de preferência dos consumidores de produtos 

lácteos no estado de Rondônia. Porém, o setor deve perceber a menor importância da fidelidade dos 

consumidores de produtos lácteos no estado e o peso do fator inovação, identificado na pesquisa; isto implica 

na necessidade de investimentos em novos produtos e propaganda, sempre levando em consideração as 

expectativas dos consumidores.
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4 PRODUÇÃO DE LEITE

4.1 Produção de Leite no Brasil

4.1.1 Causas das Transformações da Cadeia Produtiva do Leite

De todas as cadeias produtivas do setor agropecuário, a que mais se transformou, nos últimos anos, foi 

a do leite. Após meio século de poucas mudanças, em grande parte explicadas pela forte intervenção do 

governo no mercado de lácteos, a cadeia produtiva do leite começa, no início dos anos 90, a experimentar 

profundas transformações em todos os seus segmentos, da produção ao consumo.

As causas das transformações da cadeia produtiva do leite são: 1) desregulamentação do mercado de 

leite a partir de 1991; 2) maior abertura da economia brasileira para o mercado internacional, em especial a 

criação do Mercosul;  3) estabilização de preços da economia brasileira em decorrência do Plano Real a partir 

de julho de 1994.

4.1.2 Transformações Recentes da Cadeia Produtiva do Leite

a)  Aumento significativo da produção de leite

Na década de 80, a produção de leite no Brasil passou de 11,2, em 1980, para 14,1 bilhões de litros, em 

1989, ou seja, houve aumento de 2,9 bilhões/ano, quando comparados aos anos extremos da série. Na década 

de 90, a produção passou de 14,5, em 1990, para 19,0 bilhões, em 1999, correspondendo a um aumento de 4,5 

bilhões, nos anos extremos da década. De 1990 a 2000, a taxa de crescimento da produção de leite no Brasil foi 

de 3,19% ao ano, segundo dados da Tabela 11. Nesse período, houve aumento da produção per capita, visto 

que o crescimento da população foi inferior a 2%.

Em 2000, Minas Gerais foi o Estado que mais produziu leite, já que respondeu por 30,42% da produção 

nacional, seguido por Goiás, com 10,84%; Rio Grande do Sul, com 10,35%; e São Paulo, com 10,03%. A 

produção de Minas é equivalente à soma das produções de Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Entre os quatro estados de maior produção, dois apresentam mudanças significativas no período de 

1990 a 2000: Goiás e São Paulo. Enquanto a taxa de crescimento da produção de Goiás foi de 7,21% ao ano, a 

de São Paulo foi de apenas 0,14% ao ano. As taxas de crescimento de Minas (3,47%) e do Rio Grande do Sul 

(3,52%) foram próximas à do Brasil (3,19%).

O significativo crescimento da produção de leite na região de cerrado, na década de 90, especialmente 

em Goiás e nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, ampliou a competição, dentro do mercado 

doméstico, entre as regiões tradicionais de São Paulo e Sul de Minas e as regiões novas do cerrado. O 

aprofundamento dessa competição é decorrente do menor custo de produção de leite da região do cerrado, em 

razão do menor preço de alguns insumos importantes no processo produtivo e da prioridade dada ao pasto 

como alimento volumoso do rebanho durante o verão.

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

E 
LE

IT
E



40

Com relação aos dados da Tabela 11, devem-se registrar os significativos crescimentos da produção 

de leite nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Tudo indica que esses estados seguirão os mesmos 

caminhos percorridos por Goiás, nos anos 90, quanto à produção de leite. A abundância de terras férteis, a 

elevada temperatura média e a alta precipitação pluviométrica na maior parte do ano, dão condições ideais 

para sistemas de produção de leite que privilegiam o pasto na alimentação do rebanho. A adoção desse 

sistema de produção significa baixo custo médio e, por conseqüência, alto poder de competitividade.

Para que as previsões otimistas sobre a produção de leite em Rondônia sejam transformadas em 

realidade, duas condições adicionais devem ser satisfeitas: 1) a implantação de uma indústria laticinista 

moderna e dinâmica que catalise o processo de modernização do segmento de produção; 2) o suporte do 

governo tanto aos produtores quanto à indústria laticinista, para que o ritmo das transformações acompanhe o 

de outras regiões do país.

As condições edafoclimáticas de Rondônia são excelentes para as plantas e não tão boas para animais 

especializados na produção de leite, o que requer alguns cuidados com o ambiente, para garantir o conforto 

dos animais. Daí, a necessidade do suporte do Estado, mediante geração e difusão de tecnologias apropriadas 

para o pleno desenvolvimento da pecuária de leite. Não se deve perder de vista a participação da indústria 

laticinista no processo de modernização da pecuária de Rondônia.
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Tabela 11 - Produção de leite no Brasil em 1990 e 2000.

Taxa anual deEspecificação 1990 (%) 2000 (%) crescimento (%)

NORTE 3,8332 5,0200 6,01

Rondônia 1,0941 2,1400 10,35

Acre 0,1480 0,1900 5,81

Amazonas 0,2528 0,1900 0,29

Roraima - 0,0500 -

Pará 1,5982 1,6300 3,40

Amapá 0,0116 0,0200 8,94

Tocantins 0,7284 0,8000 4,16

NORDESTE 14,1205 10,7200 0,39

Maranhão 0,8763 0,7500 1,60

Piauí 0,3999 0,3800 2,67

Ceará 2,0267 1,7100 1,45

Rio Grande do Norte 0,7385 0,6800 2,34

Paraíba 1,0712 0,5000 -4,38

Pernambuco 2,1576 1,4000 -1,18

Alagoas 1,0258 1,1300 4,19

Sergipe 0,6894 0,6400 2,43

Bahia 5,1350 3,5300 -0,60

SUDESTE 47,7983 44,7800 2,52

Minas Gerais 29,6236 30,4200 3,47

Espírito Santos 1,9429 1,9300 3,12

Rio de Janeiro 2,6946 2,4000 2,00

São Paulo 13,5372 10,0300 0,14

SUL 22,5225 24,1500 3,91

Paraná 8,0089 9,0500 4,46

Santa Catarina 4,4904 4,7500 3,77

Rio Grande do Sul 10,0232 10,3500 3,52

CENTRO-OESTE 11,7255 15,3300 6,00

Mato Grosso do Sul 2,7528 2,1400 0,63

Mato Grosso 1,4750 2,1600 7,20

Goiás 7,4008 10,8400 7,21

Distrito Federal 0,0969 0,1900 10,38

BRASIL 100,0000 100,0000 3,19

Fonte: IBGE.
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b)  Preços relativos e sistema de produção de leite

A inovação tecnológica é induzida pelo comportamento dos preços dos fatores de produção que 

refletem a abundância ou a escassez desses fatores. Por exemplo, quando há escassez de mão-de-obra, o 

salário aumenta e a inovação tecnológica objetiva poupar mão-de-obra. Do mesmo modo, quando o preço da 

terra aumenta, a inovação tecnológica visa poupar terra. Portanto, é relevante conhecer o comportamento 

histórico dos preços dos fatores de produção para entender o comportamento da inovação, bem como indagar 

sobre o futuro de tais preços para projetar os sistemas que deverão prevalecer.

Além da relação entre os preços dos fatores de produção, outra relação importante diz respeito à do 

preço do produto e do preço do fator, mais especificamente, o preço do leite em relação ao da ração 

(concentrado). O comportamento dessa relação, nos últimos anos, contribuiu para explicar os rumos da 

pecuária leiteira nacional, visto que a ração é o componente de maior peso no custo de produção de leite.

Nos últimos anos, a relação entre o preço do leite e o da ração tem apresentado comportamento bem 

definido, conforme indica o Figura 4. No período das águas, a relação é baixa e, no da seca, é alta. Nos últimos 

cinco anos (1996 a 2000), o poder de compra de 100 litros de leite, tipo C, foi de 2,5 sacos de ração nas águas e 

de 3,5 sacos na seca, ou seja, a ração é relativamente mais cara nas águas do que na seca. Diante desse 

cenário, o produtor é forçado a ajustar o sistema de produção, de modo que seja poupado concentrado no 

período das águas.

Fonte: Dados básicos da Itambé.
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Figura 4 - Relação entre o preço de 100 litros de leite tipo C e o preço de um saco de ração para vaca 
leiteira (40 Kg) em Minas Gerais.
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O comportamento sazonal da relação preço do leite/preço de concentrado deriva também do 

comportamento sazonal do preço do leite, que é menor nas águas e maior na seca. Em média, o preço recebido 

pelo produtor de leite, no período de verão, é 20 a 30% menor que o do inverno. Todavia, não se deve 

considerar a sazonalidade da produção de leite como a única causa da sazonalidade do preço recebido pelo 

produtor. A grande sazonalidade da produção, que existia no passado, hoje não existe mais. Segundo o IBGE - 

Pesquisa Trimestral do Leite, nos últimos quatro anos (1997 a 2000), a média da diferença entre a produção de 

leite do verão e do inverno era apenas de 13%, com tendência de queda. Ainda segundo o IBGE, nos três 

últimos anos, a produção das águas aumentou 4%, e a da seca, 10%. Esses dados são expressivos, visto que 

indicam avanços consideráveis na produção de leite no país, o que reduz a importância do produtor safrista, de 

modo significativo.

Na explicação do comportamento sazonal do preço do leite, três argumentos merecem destaque: 1) 

memória do produtor safrista dá o ambiente para reduzir o preço do leite, nas primeiras trovoadas, ainda que a 

efetiva produção não tenha aumentado significativamente; 2) predominância de sistemas de produção de 

menor custo no verão, em relação ao do inverno, porque, no período das águas, privilegiam o uso de pastagens 

e reduzem o consumo de concentrado; 3) imperfeições do mercado, em nível de indústria, magnificam os 

efeitos da memória safrista e do menor custo nas águas.

O comportamento da relação preço do leite/preço do concentrado, indicada na Figura 4, ajuda a 

explicar a preferência do produtor de leite por sistemas de produção flexíveis que se adaptem ao 

comportamento do mercado. A flutuação da relação de preços durante o ano dificulta a adoção de sistemas de 

elevadas produtividades, porém de custos iguais, durante todo o ano. A preferência do produtor tem sido pelo 

risco e pela produtividade, razão pela qual os sistemas que respondem pela maior parte do leite do país 

alcançam, no máximo, 5.000 litros/lactação. Essa produção é compatível com a alimentação do gado, à base 

de pasto de boa qualidade no verão, com suplementação volumosa no inverno (cana-de-açúcar com uréia e 

silagem) e concentrado durante todo o ano, porém em quantidades menores nas águas.

Na região do cerrado, a taxa de crescimento da produção de leite, nos últimos anos, foi muito maior que 

a das regiões tradicionais. Argumento importante na explicação desse maior crescimento é a adoção de 

sistemas de produção que facilitam a flexibilização dos custos de produção, ajustando-os aos preços do leite. 

Tal característica dá ao leite do cerrado maior resistência às crises do mercado de lácteos.

Os argumentos apresentados e discutidos anteriormente ajustam-se, perfeitamente, à produção de 

leite em Rondônia. Além disto, o uso do pasto como base da alimentação do rebanho ocorre durante a maior 

parte do ano, em razão do clima quente e úmido prevalecer nesse período. Isto significa que a competitividade 

de Rondônia, na produção de leite, será maior que a de outras regiões de cerrado. Reitera-se que, para que tais 

previsões aconteçam, é importante a combinação de esforços do produtor, da indústria laticinista e do governo, 

porque o processo de modernização é tardio em relação a outras regiões do país, razão da necessidade dessa 

combinação de esforços. 43
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c)  Concentração da produção

Outra mudança relevante que aconteceu no período de 1990 a 2000 foi a enorme concentração da 

produção. Os maiores produtores estão respondendo por parcelas cada vez maiores da produção nacional e, 

os menores, por parcelas cada vez menores. Já não se pode dizer que a produção de leite seja uma atividade 

típica do pequeno produtor, como há tempos. Atualmente, os estratos de pequena produção continuam com 

muitos produtores, porém com participação relativa insignificante.

Os dados da Itambé são uma boa proxy de Minas Gerais, que, por sua vez, produz a maior parte do leite 

do país. Produtores que produziam até 50 litros/dia, em 1990, e respondiam por 20,80% do leite da Itambé 

passaram para 2,02%, em 2000. No outro extremo, produtores que produziam mais de 500 litros/dia 

aumentaram de 10,40 % para 59,51% a participação no total de leite desta empresa. Em resumo, muitos 

pequenos produtores produzem pouco, e poucos grandes produtores produzem muito. 

A concentração da produção e a heterogeneidade do produtor de leite recomendam cautela na 

interpretação das estatísticas lácteas. Médias de produção e de produtividade, considerando-se a população 

total, têm pouco poder de explicação, visto que o grande número de pequenos produtores arrasta para baixo 

essas médias. Atualmente, falar em vaca média, no Brasil, não tem o menor sentido, porque ela é contaminada 

pela enorme dispersão dos dados e, ainda mais, pela distribuição assimétrica da produção.

O aumento da escala de produção é uma tendência nacional e Rondônia não é exceção. Tal 

procedimento objetiva reduzir o custo médio e aumentar o preço do leite, resultando em maior lucro para o 

produtor. Por essa razão, deve-se estimular o aumento da escala de produção, adotando-se um preço-base 

mais bonificações por volume. A partir de experiências de outras regiões do país, primeiro adota-se a 

bonificação por volume e, depois, por qualidade.

d)  Redução do número de produtores

Nas maiores indústrias lácteas que operam no Brasil, a redução do número de produtores, nos anos 90, 

corresponde a taxas que variaram de 10 a 17% ao ano. A permanecer esse comportamento, estima-se que o 

mercado inspecionado, em 2010, será abastecido por um número de produtores que irá variar de 250 a 280 mil.

A redução do número de produtores aprofundou-se a partir de 1998, em razão da coleta de leite a granel 

e do resfriamento do leite na fazenda. Os investimentos necessários para essa operação inviabilizaram a 

permanência de muitos pequenos produtores no mercado formal ou inspecionado. Os dados da Tabela 12 

retratam as grandes transformações que ocorreram, recentemente, no número de produtores e na recepção 

dos doze maiores laticínios do Brasil. No ano de 2001, quando comparado com o de 1999, reduziu-se o número 

de produtores em 19% e aumentou-se a recepção em 17% e a produção/produtor em 43%.44
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Os produtores que deixam de fazer parte da lista dos laticínios tomam um dos três destinos descritos a 

seguir: a) abandonam a atividade comercial da produção de leite, ficando apenas com pequena produção para 

o autoconsumo; b) constituem um grupo de produtores e fazem a entrega do leite nos laticínios, em conjunto, 

apesar de aparecer na estatística dos laticínios apenas um representante do grupo. Tal destino tem sido 

dificultado pelos laticínios, em razão do preço diferenciado por volume. Estima-se que os produtores que 

entregam leite em conjunto representam de 7 a 10% do total de produtores dos principais laticínios do país; c) 

passam a vender, direta ou indiretamente, no mercado informal.

Todavia, qualquer que seja o destino do produtor excluído da lista do mercado formal, sua participação 

na oferta total é pequena, visto que são pequenos produtores. Por essa razão, mesmo que se reduza muito o 

número de fornecedores, os laticínios apresentarão taxas significativas de crescimento da produção. Em 

outras palavras, o número de produtores que está saindo do mercado formal é significativo; entretanto, o 

volume de produção que está tomando outro destino é pequeno.

Tabela 12 - Maiores empresas de laticínios  Brasil.

Recepção Anual Produção Média
Empresa/Marca Nº de Produtores(em mil litros) (litros/dia/produtor)

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Nestlé 1.335.886 1.393.000 1.425.628 22.512 14.142 8.536 163 270 458

Parmalat 772.699 919.483 941.490 14.302 15.550 15.300 148 162 169

Itambé 797.000 773.000 832.000 12.690 8.400 7.990 172 252 285

Elege 660.209 760.239 782.141 34.402 32.188 32.188 53 65 67

Paulista 418.591 512.687 488.131 15.154 8.925 8.191 76 157 163

Danone 120.000 130.210 247.487 995 1.420 2.452 330 251 182

Batavia 296.737 272.775 225.659 7.772 7.505 6.820 105 100 91

Centroleite 140.832 174.902 220.533 3.335 4.205 4.725 116 114 128

Leite Líder 192.000 206.568 220.000 8.650 8.795 7035 61 64 86

Grupo Vigor 231.001 229.629 209.743 4.823 3.693 2.039 131 170 282

SUDCOOP 126.682 181.670 209.070 4.133 4.625 6.333 84 108 90

Lat. Morrinhos 153.284 146.200 207.031 6.677 7.292 7.299 63 55 78

Fleischmann Royal 184.857 139.914 199.066 2.640 2.335 2.372 192 164 251

Embaré 94.496 123.471 180.061 2.407 2.863 3.203 108 118 154

Central Leite Nilza - 141.449 139.937 - 2.615 2.384 - 148 161

Ilpisa 108.259 121.455 127.830 947 858 627 313 388 559

TOTAL 5.632.533 6.226.652 6.570.827 141.439 125.411 115.122 109 136 156

Fonte: Leite Brasil, CNA e Embrapa Gado de Leite. 45
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A saída de produtores do mercado do leite pode ser vista por dois ângulos: abastecimento e social. Do 

ponto de vista de abastecimento, este é dispensável, visto que a produção tem crescido significativamente, 

mesmo com a saída de muitos produtores. Do ponto de vista social, esse processo traz conseqüências não-

desprezíveis, porque a atividade leiteira é importante na geração da renda de muitas famílias e os 

ajustamentos requeridos para o abandono dessa atividade não se fazem com facilidade.

Nos últimos anos, a produção de leite no Brasil avançou consideravelmente, em termos de volume de 

leite por produtor e produtividade. Entretanto, pouco caminhou no sentido de melhorar a qualidade, embora a 

coleta a granel seja uma realidade. Num futuro bem próximo, com certeza, questões de qualidade serão 

exigidas tanto pelo governo quanto pelo mercado, o que significa que a tendência é reduzir ainda mais o 

número de produtores comerciais de leite, em especial, pequenos produtores.

e)  Aumento das importações de lácteos

A maior abertura da economia brasileira para o mercado internacional, em especial a criação do 

Mercosul, contribuiu para aumentar as importações de lácteos. Os anos 90 podem ser divididos em duas 

partes; até 1994, quando as importações corresponderam, em média, a 5,63% da produção nacional e após 

1994, quando elas passaram a representar, em média, 13,55%. O maior destaque foi o ano de 1995, quando a 

importação correspondeu a 19,39% da produção doméstica, segundo dados da Tabela 13.

Para a explicação da mudança de patamar do percentual de importações sobre a produção nacional, 

além da política de maior abertura comercial, contribuiu também o crescimento da demanda de lácteos, 

provocado pelo aumento da renda real do consumidor, em decorrência do Plano Real.

Tabela 13 - Produção e importação de leite no Brasil.

Importação
Produção ImportaçãoAno (Equivalente a

(bilhões de litros) / Produção (%)bilhões de litros)

1990 14,5 0,91 6,27

1991 15,1 1,31 8,67

1992 15,8 0,20 1,26

1993 15,6 0,63 4,04

1994 15,8 1,25 7,91

1995 16,5 3,20 19,39

1996 18,5 2,45 13,24

1997 18,7 1,93 10,32

1998 18,7 2,27 12,13

1999 19,0 2,41 12,68

2000 19,8 1,81 9,14
Fonte: IBGE/CNA46
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Na segunda metade dos anos 90, as importações de lácteos tiveram grande influência no mercado 

doméstico, especialmente no preço recebido pelo produtor brasileiro. É importante observar que tal influência 

não é decorrente da quantidade importada, mas do preço dos importados. Em pesquisa recente, o professor 

Geraldo Barros, da ESALQ, concluiu que, "na formação do preço do produtor do mercado interno, há influência 

dos preços dos derivados lácteos importados e do preço do leite longa vida".

Em razão dos efeitos danosos que as importações de lácteos com preços artificialmente reduzidos 

provocam sobre a produção nacional, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) coordenou o processo de 

petição de medidas "antidumping", obtendo sucesso em sua proposta. Por meio da Resolução nº 1, publicada 

no Diário Oficial da União, em 23 de fevereiro de 2001, a Câmara do Comércio Exterior fixou direito 

"antidumping" definitivo de 16,9%, 14,8% e 3,9% sobre as importações de leite em pó provenientes, 

respectivamente, do Uruguai, da União Européia (à exceção da empresa Arla Foods) e da Nova Zelândia. Além 

disso, homologou Compromisso de Preços para as importações de leite em pó originárias da Argentina e da 

empresa dinamarquesa Arla Foods.

O sucesso da petição de medidas "antidumping", além de ser a primeira e única em toda a agropecuária 

brasileira, muda o rumo da produção de leite, agora livre da concorrência desleal. Em 2001, os efeitos dessas 

medidas já foram percebidos no mercado doméstico de lácteos. De janeiro a setembro de 2001, em relação ao 

mesmo período em 2000, a redução das importações foi de 54%, o que contribuiu para reduzir os efeitos da 

crise do mercado nesse ano.

4.2 Resultados da Pesquisa de Campo

4.2.1 Notas Metodológicas

Para elaboração do diagnóstico da produção de leite em Rondônia foram coletados dados, em 

pesquisa de campo, de uma amostra de 457 produtores de leite. A amostra cobriu todos os municípios que 

produziam mais de 2% da produção de leite no estado, conforme dados do IBGE  Pesquisa da Pecuária 

Municipal. A amostra foi dividida de acordo com a participação de cada município na produção do estado, como 

se vê na Tabela 14. Por exemplo, 20,43% dos entrevistados estavam localizados no município de Ouro Preto 

do Oeste.
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Tabela 14 - Principais municípios produtores de leite do estado de Rondônia, em 2000.

Participação na produção do Estado
Município % da amostra

% simples % acumulada

Ouro Preto do Oeste 12,55 12,55 20,43

Ji-Paraná 9,92 22,47 16,15

Cacoal 5,91 28,38 9,62

Presidente Médici 5,16 33,54 8,40

Jaru 4,36 37,90 7,09

Espigão D´Oeste 4,04 41,94 6,58

Nova União 3,56 45,50 5,79

Rolim de Moura 3,02 48,52 4,92

Colorado do Oeste 2,81 51,34 4,58

Alvorada D´Oeste 2,78 54,12 4,53

Teixeirópolis 2,76 56,87 4,49

Theobroma 2,44 59,31 3,97

Mirante da Serra 2,12 61,43 3,46

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (Dados básicos).

Para cálculo da amostra, foi solicitada a todos os laticínios de Rondônia uma lista de seus 

fornecedores, com as respectivas produções. Apesar dos insistentes pedidos, alguns laticínios não 

apresentaram suas listas. Por essa razão, a estratificação da amostra foi feita a partir de uma população de 

2.370 produtores que forneciam leite aos laticínios, os quais apresentaram as listas de seus fornecedores. Na 

opinião de especialistas na produção de leite em Rondônia, os laticínios que apresentaram as listas de 

fornecedores representam, com boa proximidade, a realidade estadual.

Ressalta-se, no entanto, que a amostra selecionada refere-se ao conjunto de produtores integrados ao 

mercado formal, já que  a seleção foi feita a partir de uma relação disponibilizada pelos laticínios. Deve-se, 

portanto, ter cautela ao inferir  seus resultados em análises que incluam produtores do setor informal.

A amostra foi estratificada de acordo com a distribuição do número de produtores de leite da população, 

segundo dados da Tabela 15. Por exemplo, 64% da amostra era composta de produtores que produziam até 50 

litros de leite/dia.
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No dimensionamento da amostra, considerou-se a produção comercializada pelo mercado de leite 

inspecionado em Rondônia no ano de 2001. A partir dos dados da Pesquisa Trimestral do Leite, do IBGE, o 

mercado formal de leite em Rondônia foi estimado em 776.388 litros/dia. Considerando-se a média de 68 

litros/produtor/dia, obtidos da população de 2370 produtores, verifica-se que o número total de produtores de 

leite do mercado formal de Rondônia era de 11.417 (776.388 litros/dia ÷ 68 litros/produtor/dia).

Tabela 15 - Distribuição percentual do número de produtores de leite no estado
de Rondônia, em 2001/2002.

Estratos de produção de leite Número de produtores
        (litros/produtor/dia) (%)

Até 25 36

> 25 a 50 28

> 50 a 100 20

> 100 a 200 9

> 200 a 500 5

> 500 2

TOTAL 100

Fonte: Laticínios de Rondônia.

Do universo de 11.417 produtores foram entrevistados 457, que correspondiam a 4% da população. Tal 

percentual está dentro dos limites permitidos em pesquisas dessa natureza, visto que, em um mesmo estrato, 

os sistemas de produção não apresentam grandes variações, pois estas ocorrem entre estratos de produção.

A amostra de 457 produtores foi dividida, inicialmente, entre os municípios, de acordo com a 

participação (%) destes na produção do Estado. A seguir, a amostra de um município foi dividida em estratos de 

produção, de acordo com a distribuição da população. Finalmente, a amostra foi dividida em dois grupos: o 

primeiro, constituído de 114 produtores (25%), aos quais foram aplicados questionários quantitativos que 

objetivavam a análise financeira dos sistemas de produção; e o segundo, de 343 produtores (75%), aos quais 

foram aplicados questionários qualitativos que visavam caracterizar os perfis dos sistemas de produção de 

leite em Rondônia. Os resultados desses procedimentos são apresentados na Tabela 16.
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Tabela 16 - Amostra dos entrevistados para o diagnóstico da produção de leite em Rondônia.

Estratos de produção de leite Questionário Questionário Total
(litros/produtor/dia) Qualitativo Quantitativo

Até 50 222 71 293

Mais de 50 a 100 66 23 89

Mais de 100 a 200 32 10 42

Mais de 200 23 8 31

TOTAL 343 112 455

Fonte: Cálculos da pesquisa/2002.

A aplicação dos questionários aos produtores foi feita no período de 11 de junho a 05 de julho de 2002. 

Os dados levantados referem-se ao ano 2001/2002, especificamente, de junho de 2001 a maio de 2002. Foram 

utilizados preços médios de insumos, serviços e produtos referentes a esse período.

Os questionários foram aplicados pelos técnicos da EMATER-RO, com supervisão de dois veterinários 

contratados para essa missão. Os produtores foram entrevistados em suas propriedades, de modo que os 

entrevistadores pudessem avaliar as respostas dadas.

4.2.2 Disponibilidade de Recursos

O produtor de leite de Rondônia tem idade média de 48,26 anos, próxima da idade de outros produtores 

de estados tradicionais na produção de leite, como Minas Gerais, que é de 50 anos. O elevado capital investido, 

de baixa liquidez, imobiliza o produtor na atividade leiteira, razão por que ele permanece nela por tantos anos.

 A escolaridade é de 4,18 anos, variando de 4,02, no estrato até 50 litros/dia, a 4,65 anos, no de mais de 

200 litros/dia (Tabela 17), ou seja, a escolaridade em todos os estratos é baixa, o que dificulta ainda mais o 

processo de inovação tecnológica.

Uma característica marcante no perfil do produtor de leite em Rondônia é a sua origem, visto que 

apenas 10,8% são do próprio município e 77,5%, provenientes de outros estados brasileiros, o que, por um 

lado, reflete o recente processo de ocupação do estado e, por outro, reflete também o elevado cosmopolitismo 

do produtor. Ao sair do estado de origem e migrar para Rondônia, o produtor mostra seu espírito aventureiro, 

característica interessante do adotante de inovações tecnológicas.

Outra característica particular do produtor de leite em Rondônia diz respeito a sua residência. A grande 

maioria dos entrevistados (95,63%) reside na própria empresa rural, conforme dados da Tabela 17. A presença 

constante do produtor à frente de seus negócios facilita a administração da empresa. A título de comparação, 

em Minas Gerais somente 37% dos produtores de leite residem na empresa rural.

Os entrevistados tinham, em média, 3,84 filhos: 2,09 homens e 1,75 mulher; 54% dos filhos com mais 

de 12 anos de idade e 30% das filhas com mais de 12 anos trabalhavam na propriedade, segundo Tabela 18.50

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

E 
LE

IT
E



Tabela 17 - Perfil do produtor de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Idade do Produtor anos 46,53 51,29 50,25 53,48 48,26

Escolaridade do Produtor anos 4,02 4,31 4,67 4,65 4,18

Origem do Produtor:

Próprio do município % 12,16 9,09 9,38 4,55 10,80

Outro município da região % 8,11 7,58 6,25 13,64 8,20

Outro município fora da região % 3,15 - 6,25 4,55 2,93

Outro estado % 75,68 83,33 78,13 77,27 77,48

Outro país % 0,90 - - - 0,58

Tempo que é produtor de leite anos 8,37 13,52 12,06 13,30 10,04

Residência do produtor - empresa rural % 97,75 96,97 87,50 82,61 95,63

Residência do produtor - cidade % 2,25 3,03 12,50 17,39 4,37

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 18 - Estrutura familiar do produtor de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Filho de mais de 12 anos No 1,58 2,12 1,81 1,65 1,71

Filho de menos de 12 anos No 0,37 0,45 0,28 0,43 0,38

Filho trabalhando na propriedade No 0,87 1,11 0,81 0,96 0,92

Filho trabalhando na cidade No 0,42 0,73 0,50 0,26 0,48

Filha de mais de 12 anos No 1,40 1,71 1,44 1,52 1,47

Filha de menos de 12 anos No 0,28 0,18 0,31 0,52 0,28

Filha trabalhando na propriedade No 0,45 0,45 0,28 0,43 0,44

Filha trabalhando na cidade No 0,42 0,79 0,53 0,87 0,53

Fonte: Pesquisa de Campo.
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A mão-de-obra utilizada na produção de leite em Rondônia é, tipicamente, familiar. No trabalho 

executado pelo homem, 85% (128,74 d.h./ano) é de mão-de-obra familiar e 15% (23,12 d.h.) contratada. Todo 

o trabalho executado pela mulher e pela criança é de origem familiar, conforme Tabela 19. Em razão do baixo 

custo de oportunidade da mão-de-obra familiar que reside no meio rural, o custo da produção de leite fica, 

naturalmente, muito reduzido, o que implica baixo preço de sobrevivência e elevado poder de competição do 

produtor em Rondônia.

Tabela 19 - Mão-de-obra utilizada na produção de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Familiar-homem dh/ano 97,33 57,42 188,30 496,11 128,74

Familiar-mulher dm/ano 7,08 2,63 10,70 40,56 9,14

Familiar-criança dc/ano 6,24 4,81 6,50 - 5,48

Contratada-homem dh/ano 0,75 3,11 138,30 125,26 23,12

Contratada-mulher dm/ano - - - - -

Contratada-criança dc/ano - - - - -

Fonte: Pesquisa de Campo.

Conforme 57% dos entrevistados, a esposa executa algum trabalho na produção de leite, sendo a 

ordenha e o manejo do rebanho predominantes em 98% dos casos. Apenas 1,59% dos entrevistados afirmou 

que as esposas trabalhavam na fabricação de derivados lácteos, segundo Tabela 20.

Tabela 20 - Freqüência de empresas rurais produtoras de leite em Rondônia, em que a esposa 
executa algum trabalho na propriedade e tipo do trabalho. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

1. Esposa executa algum trabalho na
    produção de leite % 62,38 56,92 35,48 43,48 57,55

2. Tipo de trabalho:

2.1. Ordenha e maneja rebanho % 50,38 51,35 90,91 40,00 52,38

2.2. Maneja o rebanho % 48,85 48,65 9,09 40,00 46,03

2.3. Fabricação de derivados % 0,76 - - 20,00 1,59

Fonte: Pesquisa de Campo.52
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A elevada freqüência do trabalho da esposa na produção de leite contribui para reduzir ainda mais o 

custo de produção, visto que o custo de oportunidade dessa mão-de-obra é próximo de zero. Quanto à 

fabricação de derivados lácteos, a freqüência é muito pequena, o que indica que esse interessante campo de 

trabalho deva ser melhor explorado.

O capital empatado na produção de leite é, relativamente, elevado e está concentrado em 

investimentos que indicam baixo nível tecnológico. Para produzir, em média, 77 litros de leite por dia, são 

investidos R$ 90.726,00 (Tabela 21). Em razão do elevado capital investido, há necessidade também de elevar 

a margem líquida, de modo que viabilize uma taxa de retorno do capital que torne o projeto atrativo. O alto 

capital investido e a sua baixa liquidez (exceção dos animais) prendem o empresário na produção de leite. Os 

dados sobre o capital empatado indicam que é possível aumentar, consideravelmente, a produção de leite com 

o mesmo montante, alterando-se a composição e a qualidade.

Tabela 21 - Estrutura de capital da empresa produtora de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Benfeitorias R$ 8.835,31 13.558,43 22.814,80 40.726,67 13.532,23

Máquinas R$ 557,18 1.307,61 7.191,50 15.566,22 2.475,46

Animais R$ 13.748,43 34.957,39 52.007,00 118.280,00 29.635,94

Terra R$ 23.797,13 60.733,16 69.633,94 148.097,80 45.083,12

Total R$ 46.938,05 110.556,59 151.647,24 322.670,69 90.726,75

Fonte: Pesquisa de Campo.

Investimentos em terra representam 50% do capital (Tabela 22), o que demonstra que os sistemas de produção 

predominantes em Rondônia são extensivos. Por outro lado, investimentos em máquinas representam menos de 2% do 

total, o que indica que há baixo nível de tecnologias mecânicas nos sistemas de produção adotados.

Tabela 22 - Distribuição percentual do capital empatado na empresa produtora de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Benfeitorias % 18,82 12,26 15,04 12,62 14,92

Máquinas % 1,19 1,18 4,74 4,82 2,73

Animais % 29,29 31,62 34,29 36,66 32,66

Terra % 50,70 54,93 45,92 45,90 49,69

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.
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De acordo com os entrevistados, a área para o gado de leite, em média, é de 48 hectares, variando de 

27 a 161 ha (Tabela 23). A área média do produtor de Rondônia é menos da metade da área do produtor de 

Minas Gerais, que é de 111 ha. Essa reduzida área sinaliza a necessidade de aumento da produtividade da 

terra como forma de aumentar a produção de leite. O atual modelo de produção extensiva em Rondônia tem, 

como fator limitante à sua expansão, a disponibilidade de terra.

Na Tabela 23, pode-se observar ainda que toda pastagem é formada, visto que, anteriormente, a área 

era ocupada com floresta. São pouco significativas as áreas com cana-de-açúcar (0,15 ha), capineira (0,05 ha) 

e milho para silagem (0,02 ha), o que indica que, praticamente, não se efetua a prática de alimentação 

volumosa suplementar do rebanho. Em relação à área total da propriedade (69,75 ha), a de gado de leite (48,45 

ha) representa 69,5% (Tabela 24), o que dá uma boa dimensão da importância da pecuária de leite nas 

propriedades.

Tabela 23 - Distribuição das áreas da empresa produtora de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Áreas:

- pastagem natural ha 0,11 - - 16,67 1,39

- pastagem formada ha 26,48 64,33 65,13 144,58 46,83

- cana-de-açúcar para o gado ha 0,11 0,18 0,33 0,22 0,15

- capineira ha 0,02 0,04 0,22 0,17 0,05

- milho para silagem ha 0,03 - - - 0,02

Área total para o gado de leite ha 26,76 64,55 65,68 161,64 48,45

Outros usos ha 14,49 46,60 10,89 22,74 21,30

Área total da propriedade ha 41,25 111,15 76,57 184,37 69,75

Área arrendada de outros ha - - 1,50 10,99 1,00
para o gado de leite

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Tabela 24 - Distribuição percentual das áreas da empresa produtora de leite em Rondônia.
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Áreas:

- pastagem natural % 0,27 - - 9,04 1,99

- pastagem formada % 64,19 57,88 85,06 78,42 67,14

- cana-de-açúcar para o gado % 0,27 0,16 0,43 0,12 0,23

- capineira % 0,05 0,04 0,29 0,09 0,07

- milho para silagem % 0,07 - - - 0,03

Área total para o gado de leite % 64,87 58,07 85,78 87,67 69,46

Outros usos % 35,13 41,93 14,22 12,33 30,54

Área total da propriedade % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 25 - Freqüência de algumas benfeitorias para a produção de leite em Rondônia.
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Sala de ordenha % 1,39 8,70 20,00 55,56 8,77

Coberta para manejo % 18,06 56,52 80,00 66,67 35,09

Silo % - 4,35 - - 0,88

Bezerreiro % 20,83 30,43 40,00 44,44 26,31

Fonte: Pesquisa de Campo.

É relativamente pequena a existência de algumas benfeitorias, consideradas básicas na produção de 

leite (Tabela 25). Tais freqüências aumentam com o aumento da produção dos estratos. Enquanto apenas 

1,39% dos produtores que produziam até 50 litros/dia possuía sala de ordenha, 55,56% dos que produziam 

mais de 200 litros/dia a possuíam. As baixas freqüências de sala de ordenha (8,77%); coberta para manejo 

(35,09%); silo (0,88%) e bezerreiro (26,31%) sinalizam as deficiências do manejo do rebanho.
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A presença de máquinas e equipamentos é pouco expressiva, com exceção de pulverizador (Tabela 

26). Em média, 3,51% dos entrevistados possuíam trator, entretanto, nenhum produtor do estrato até 50 

litros/dia o possuía e 22% dos produtores de mais de 200 litros/dia possuíam esta máquina, considerada 

símbolo da modernização agrícola.

Tabela 26 - Freqüência de algumas máquinas e equipamentos para a produção de leite
em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Picadeira de forragens % 9,72 17,39 60,00 11,11 15,79

Pulverizador % 63,89 73,91 90,00 77,78 69,30

Resfriador de leite % - - 10,00 55,56 5,26

Ordenhadeira mecânica % - 4,35 20,00 33,33 5,26

Ensiladeira % 1,39 - 10,00 11,11 2,63

Trator % - 4,35 10,00 22,22 3,51

Equipamentos de irrigação % - - - - -

Motocicleta % 18,06 34,78 70,00 44,44 28,07

Botijão de sêmen % - - - - -

Fonte: Pesquisa de Campo.

A presença de resfriador de leite é outro indicador de adoção de tecnologia. Em média, 5,26% dos 

entrevistados possuíam resfriador de leite na empresa rural. Todavia, nenhum produtor dos estratos até 50 

litros/dia e de 51 a 100 litros/dia possuíam tal equipamento (Tabela 26). O pequeno volume de produção desses 

estratos praticamente inviabiliza os investimentos na compra do resfriador de leite. Essa é uma realidade que 

deve ser examinada em profundidade, porque, de um lado, o mercado exige leite de qualidade, para a qual o 

resfriamento é essencial, e, de outro, está a incapacidade financeira de muitos produtores assumirem os 

investimentos necessários para tal resfriamento.

Dois comentários finais sobre as freqüências de máquinas e equipamentos: 1) considerando-se trator 

e resfriador de leite como bons indicadores de modernização do processo produtivo, existem significantes 

diferenças entre o pequeno e o grande produtor de leite em Rondônia, já que a tecnologia adotada no estrato 

até 50 litros/dia é muito inferior à do estrato de mais de 200 litros/dia; 2) há elevada freqüência de pulverizador e 

influência de veterinários, que priorizam a sanidade do rebanho, visto que a predominância de sangue zebu 

indica a pouca necessidade de combate a ectoparasitas.56
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A média de unidades-animais de todos os entrevistados é de 61,18, e a área para o gado é de 48,45 

hectares, o que resulta numa capacidade de suporte de 1,26 UA/ha. Apesar de usarem pouca ou nenhuma 

suplementação alimentar, os produtores entrevistados apresentavam alta capacidade de suporte, em razão 

das condições particulares de clima e do solo de Rondônia. A abundância de chuvas e a elevada temperatura 

em, pelo menos, oito meses do ano garantem tal capacidade de suporte, o que confere ao estado grande 

potencial de produção de leite. Apenas a título de comparação, a capacidade suporte média de Minas Gerais 

(maior produtor de leite do país) está em torno de 0,6 UA/ha, ou seja, a de Rondônia é o dobro.

Em média, o rebanho produtivo dos entrevistados é composto de 79 cabeças, de 38, no estrato até 50 

litros, a 289, no acima de 200 litros (Tabela 27). As relações entre vacas em lactação (18,20 cabeças) por total 

de vacas (33,37 cabeças), 54%, e de vacas em lactação por total do rebanho (79,58 cabeças), 23%, estão 

abaixo do recomendado, o que reflete deficiências no manejo e na alimentação.

Tabela 27 - Composição do rebanho da empresa produtora de leite em Rondônia.
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Rebanho de produção:

- reprodutor cab 1,18 1,91 2,20 4,56 1,68

- vaca em lactação cab 7,50 18,48 35,10 84,33 18,20

- vaca falhada cab 7,93 17,52 21,20 60,33 15,17

- novilha em reprodução cab 5,17 8,13 12,80 20,89 7,68

- novilha em recria cab 5,61 20,13 11,00 20,89 10,22

- bezerra em aleitamento cab 3,86 8,30 17,20 46,89 9,32

- bezerro em aleitamento cab 3,79 9,26 21,70 46,33 9,82

- macho em recria cab 1,74 8,48 15,40 4,44 4,51

- macho em engorda cab 0,83 3,43 20,00 - 2,97

- rufião cab - - - - -

Subtotal cab 37,61 95,65 156,60 288,67 79,58

Animais de serviço: -

- eqüinos e muares cab 2,06 2,83 3,50 8,22 2,83

- outros cab - - - 5,56 0,44

Subtotal cab 2,06 2,83 3,50 13,78 3,27

Total cab 39,67 98,48 160,10 302,44 82,84

Total de Unidades-Animais UA 29,98 71,01 120,95 219,22 61,18

Fonte: Pesquisa de Campo. 57
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A presença de muitos animais nas categorias de novilha, bezerro e machos em recria e engorda indica 

que os entrevistados priorizam a produção de animais em detrimento da produção de leite. Nesse caso, o leite 

é um subproduto. Isto acontece em todos os estratos, especialmente nos de menor produção (Tabela 28). Em 

outras palavras, os pequenos produtores produziam mais animais do que leite.

Tabela 28 - Composição percentual do rebanho da empresa produtora em leite de Rondônia.

Dados de 2001/2002.

Especificação Unidade Estratos de Produção de Leite (litros/dia) Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Rebanho de produção:

- reprodutor % 3,14 2,00 1,40 1,58 2,11

- vaca em lactação % 19,94 19,32 22,41 29,21 22,87

- vaca falhada % 21,08 18,32 13,54 20,90 19,06

- novilha em reprodução % 13,75 8,50 8,17 7,24 9,65

- novilha em recria % 14,92 21,05 7,02 7,24 12,87

- bezerra em aleitamento % 10,26 8,68 10,98 16,24 11,71

- bezerro em aleitamento % 10,08 9,68 13,86 16,05 12,34

- macho em recria % 4,63 8,87 9,83 1,54 5,67

- macho em engorda % 2,21 3,59 12,77 - 3,75

- rufião % - - - - -

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.

4.2.3 Capacitação da Mão-de-obra

Foram questionadas ao produtor as três importantes fontes de informação sobre gado de leite e as 

respostas foram ordenadas e apresentadas nas Tabela 29, Tabela 30 e 31.
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Tabela 29 - Freqüência da 1ª alternativa mais importante como fonte de informação sobre gado de 
leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Vizinho % 41,18 15,38 18,75 21,74 32,82

Técnico do laticínio % 9,05 10,77 6,25 8,70 9,10

Técnico da EMATER-RO % 28,05 43,08 31,25 39,13 31,99

Leitura de jornais % - - 3,13 - 0,29

Leitura de revista % 3,17 3,08 - 13,04 3,52

Programa de TV % 14,03 21,54 25,00 13,04 16,43

Treinamento (curso, palestra) % 3,17 6,15 9,38 4,35 4,40

Sindicato % 1,36 - - - 0,88

Lojas de produtos agrícolas % - - 6,25 - 0,58

Programa de rádio % - - - - -

Igreja (pastoral da terra) % - - - - -

Assistência técnica particular % - - - - -

Fonte: Pesquisa de Campo

Tabela 30 - Freqüência da 2ª alternativa mais importante como fonte de informação sobre gado de 
leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Vizinho % 19,52 12,50 16,67 8,70 17,18

Técnico do laticínio % 14,29 14,06 3,33 17,39 13,43

Técnico da EMATER-RO % 21,43 28,13 16,67 17,39 22,00

Leitura de jornais % 1,43 3,13 - - 1,53

Leitura de revista % 3,33 - 20,00 26,09 5,77

Programa de TV % 32,38 23,44 33,33 13,04 29,45

Treinamento (curso, palestra) % 5,71 17,19 10,00 17,39 9,10

Sindicato % 0,48 - - - 0,31

Lojas de produtos agrícolas % 0,48 1,56 - - 0,61

Programa de rádio % 0,48 - - - 0,31

Igreja (pastoral da terra) % 0,48 - - - 0,31

Assistência técnica particular % - -

Fonte: Pesquisa de Campo 59
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Tabela 31 - Freqüência da 3ª. alternativa mais importante como fonte de informação sobre gado
de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Vizinho % 19,31 29,69 28,57 4,35 21,17

Técnico do laticínio % 12,87 12,50 7,14 13,04 12,28

Técnico da EMATER-RO % 21,29 10,94 25,00 17,39 19,38

Leitura de jornais % 3,96 3,13 10,71 - 4,16

Leitura de revista % 3,96 3,13 7,14 26,09 5,58

Programa de TV % 22,28 20,31 10,71 30,43 21,37

Treinamento (curso, palestra) % 14,36 20,31 3,57 4,35 13,83

Sindicato % 0,50 - - - 0,32

Lojas de produtos agrícolas % 1,49 - 7,14 - 1,63

Programa de rádio % - - - - -

Igreja (pastoral da terra) % - - - - -

Assistência técnica particular % - - - 4,35 0,29

Fonte: Pesquisa de Campo.

Na primeira alternativa, aparecem como mais freqüentes o vizinho (33%) e o técnico da EMATER-RO 

(32%). Na segunda, programa de TV (29%) e técnico da EMATER-RO (22%). Na terceira, vizinho (21%), 

programa de TV (21%) e técnico da EMATER-RO (19%). Merece citação a baixa freqüência do técnico do 

laticínio, nas três alternativas; 9% na primeira, 13% na segunda e 12% na terceira, o que reflete a pequena 

participação da indústria laticinista na orientação ao produtor e, por conseqüência, na sua modernização.

Em resumo, a EMATER-RO é a principal fonte de informação dos produtores entrevistados, visto que 

aparece, com elevada freqüência, nas três alternativas.

Quanto aos meios de comunicação à distância, como fonte de informação sobre gado de leite, 

predomina, em todos os estratos, o programa de TV- Globo Rural. No estrato até 50 litros/dia, 74% dos 

entrevistados responderam que assistem ao Globo Rural; no de 51 a 100 litros/dia, 71%; no de 101 a 200 

litros/dia, 78%; e no de mais de 200 litros/dia, 83% (Tabela 32).
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Tabela 32 - Freqüência de utilização, pelo produtor de leite de Rondônia, de alguns meios
de comunicação. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Jornais agropecuários % 2,70 4,55 6,25 21,74 4,66

Revistas agropecuárias % 11,31 13,64 21,88 56,52 15,78

Programa de rádio % 26,24 27,27 21,88 21,74 25,73

Globo Rural- TV % 73,64 71,21 78,13 82,61 74,19

Outros programas de TV % 30,14 42,42 46,88 52,17 35,54

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Depois do Globo Rural, com maior freqüência estão: outros programas de TV, 35%; programa de rádio, 

26%; revistas agropecuárias, 16%; jornais agropecuários, 5%.

A maioria dos entrevistados assiste ao Globo Rural com muita freqüência: em média, assistem-no três 

vezes ao mês; considere-se que é um programa de veiculação semanal (Tabela 33).

Tabela 33 - Número de vezes que o produtor de leite de Rondônia utiliza meios de comunicação. 
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Jornais agropecuários No./mês 2 2 3 2 2,10

Revistas agropecuárias No./mês 1 1 1 4 1,48

Programa de rádio No./mês 9 9 6 13 9,14

Globo Rural- TV No./mês 3 3 3 3 3,15

Outros programas de TV No./mês 5 6 9 10 6,19

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Ao serem questionados sobre o número de visitas que recebiam do técnico, no último ano, para orientá-

los sobre o gado de leite, 47% dos entrevistados responderam que não receberam nenhuma visita do técnico e 

41% receberam de 1 a 2 visitas, segundo dados da Tabela 34, ou seja, 88% dos entrevistados não receberam 

visita do técnico à propriedade, ou receberam de 1 a 2 visitas/ano. Aqui vale repetir que as entrevistas foram 

realizadas pelos técnicos da EMATER-RO.

Tabela 34 - Freqüência de visitas do técnico, no último ano, à empresa rural produtora de leite
em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Não foi visitada % 52,25 30,30 59,38 30,43 47,23

De 1 a 2 visitas % 39,19 53,03 25,00 39,13 40,52

De 3 a 6 visitas % 7,21 13,64 12,50 21,74 9,91

Mais de 6 visitas % 1,35 3,03 3,13 8,70 2,33

Fonte: Pesquisa de Campo.

Ao combinar os resultados das principais fontes de informações sobre gado de leite (Tabela 29, Tabela 

30 e Tabela 31), em que a EMATER-RO aparece como principal, com o baixo número de visitas à propriedade 

(Tabela 34), pode-se concluir que a EMATER-RO privilegia a metodologia de assistência técnica, em grupo ou 

individual, porém fora da propriedade. Se tal interpretação for correta, identifica-se na assistência técnica uma 

limitante não desprezível da modernização dos sistemas de produção de leite em Rondônia, já que o 

diagnóstico da propriedade é peça fundamental da assistência técnica e só pode ser feito com a visita do 

técnico à empresa rural. Além da realização do diagnóstico, o planejamento e o acompanhamento do que foi 

planejado só podem ser efetivos com visitas freqüentes à empresa rural.

Questionados sobre o conteúdo das informações, responderam, em ordem, três principais 

alternativas; primeiro, sanidade do rebanho (46%) e alimentação do rebanho (30%), segundo dados da Tabela 

35; segunda, alimentação do rebanho (32%) e sanidade dos animais, de acordo com Tabela 36; terceira, 

manejo do rebanho (36%) e melhoramento genético (26%), conforme Tabela 37. A partir das respostas dos 

entrevistados, pode-se inferir que, de acordo com o diagnóstico feito por quem dá a informação, os problemas 

prioritários da produção de leite em Rondônia são, por ordem de importância: sanidade, alimentação, manejo e 

melhoramento genético. Entretanto, esta não é a opinião dos produtores entrevistados, conforme será visto a 

seguir.
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Tabela 35 - Freqüência da 1ª alternativa mais importante sobre as informações recebidas pelo 
produtor de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Alimentação do rebanho % 28,96 27,27 31,25 43,48 29,82

Sanidade do rebanho % 47,51 45,45 46,88 39,13 46,49

Manejo do rebanho % 8,14 18,18 3,13 - 9,06

Melhoramento genético % 10,86 3,03 15,63 17,39 10,24

Gerenciamento da produção % 0,90 1,52 - - 0,88

Produção de leite e meio ambiente % 3,62 4,55 3,13 - 3,51

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 36 - Freqüência da 2ª alternativa mais importante sobre as informações recebidas pelo 
produtor de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Alimentação do rebanho % 31,22 34,85 37,50 21,74 31,87

Sanidade do rebanho % 26,24 33,33 37,50 26,09 28,65

Manejo do rebanho % 25,79 13,64 15,63 30,43 22,82

Melhoramento genético % 7,24 9,09 3,13 17,39 7,89

Gerenciamento da produção % 4,98 3,03 3,13 4,35 4,39

Produção de leite e meio ambiente % 4,52 6,06 3,13 - 4,39

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Tabela 37 - Freqüência da 3ª alternativa mais importante sobre as informações recebidas pelo 
produtor de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Alimentação do rebanho % 14,75 15,38 12,90 4,35 14,00

Sanidade do rebanho % 8,76 13,85 6,45 13,04 9,81

Manejo do rebanho % 35,48 41,54 48,39 13,04 36,35

Melhoramento genético % 25,35 23,08 22,58 43,48 25,87

Gerenciamento da produção % 7,83 1,54 3,23 13,04 6,54

Produção de leite e meio ambiente % 7,83 4,62 6,45 13,04 7,44

Fonte: Pesquisa de Campo.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Planejamento da empresa rural % 22,52 16,67 31,25 21,74 22,16

Cálculo do custo de produção % 15,77 13,64 12,50 13,04 14,87

Mercado de leite % 22,07 27,27 25,00 34,78 24,20

Alimentação do rebanho % 7,21 4,55 3,13 - 5,83

Sanidade do rebanho % 8,56 10,61 6,25 4,35 8,45

Manejo do rebanho % 4,95 4,55 3,13 8,70 4,96

Melhoramento genético % 18,92 22,73 18,75 17,39 19,53

Fonte: Pesquisa de Campo.

Ao serem questionados sobre o conteúdo das informações acerca da produção de leite que julgam ter 

mais carência, responderam, em ordem de importância: mercado do leite (24%) e planejamento da empresa 

rural (22%), segundo Tabela 38; cálculo do custo de produção (27%) e mercado do leite (20%), segundo Tabela 

39; e planejamento da empresa rural (20%) e melhoramento genético (20%), conforme Tabela 40.

Tabela 38 - Freqüência da 1ª alternativa mais importante sobre as informações de que o produtor
de leite de Rondônia tem mais carência. Dados de 2001/2002
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Tabela 39 - Freqüência da 2ª alternativa mais importante sobre as informações de que o produtor
de leite de Rondônia tem mais carência. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Planejamento da empresa rural % 13,06 16,67 9,38 17,39 13,70

Cálculo do custo de produção % 27,03 22,73 40,63 26,09 27,41

Mercado de leite % 19,37 27,27 18,75 13,04 20,41

Alimentação do rebanho % 10,36 10,61 6,25 4,35 9,62

Sanidade do rebanho % 10,81 3,03 9,38 8,70 9,04

Manejo do rebanho % 7,21 12,12 6,25 8,70 8,16

Melhoramento genético % 12,16 7,58 9,38 21,74 11,66

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 40 - Freqüência da 3ª alternativa mais importante sobre as informações de que o produtor
de leite de Rondônia tem mais carência. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Planejamento da empresa rural % 19,37 24,24 22,58 13,04 20,18

Cálculo do custo de produção % 15,32 27,27 12,90 21,74 17,82

Mercado de leite % 15,32 12,12 12,90 8,70 14,03

Alimentação do rebanho % 7,21 6,06 12,90 17,39 8,20

Sanidade do rebanho % 11,26 7,58 - 13,04 9,62

Manejo do rebanho % 11,71 6,06 6,45 13,04 10,22

Melhoramento genético % 19,82 16,67 32,26 13,04 19,92

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Ao cruzar os dados das Tabela 35, Tabela 36 e Tabela 37, que tratam do conteúdo das informações 

ofertadas, com os das Tabela 38, Tabela 39 e Tabela 40, que tratam do conteúdo das informações 

demandadas, verifica-se que o que está sendo ofertado não é o que está sendo demandado. A oferta está 

concentrada nas questões tecnológicas e a demanda, nas financeiras. O ideal seria um balanceamento da 

oferta, com questões tecnológicas e outras financeiras. Aliás, o produtor só será beneficiado com informação 

do tipo planejamento da empresa rural, custo de produção e funcionamento do mercado se, antes disto, 

receber informações objetivas e apropriadas sobre a tecnologia do sistema de produção de leite. O técnico, 

para ter competência sobre assuntos econômicos, deve, antes, dominar as questões tecnológicas.

O SENAR é menos conhecido pelos entrevistados do que o SEBRAE, já que 30% responderam que já 

ouviram falar do SENAR, enquanto 71% já ouviram falar do SEBRAE (Tabela 41). Todavia, tanto o SENAR 

quanto o SEBRAE participam muito pouco, com relação ao treinamento, da realidade dos produtores de leite. 

Em média, apenas 3,5% dos entrevistados já haviam participado de treinamento do SEBRAE e 3,8%, do 

SENAR. Esses resultados, apesar de insignificantes, devem servir de alerta para ambas as instituições, cujas 

propostas de trabalho estão de acordo com as necessidades do estado. A melhor qualificação da mão-de-

obra, mediante SENAR, e a melhoria do gerenciamento da empresa rural, mediante SEBRAE, podem 

contribuir, substancialmente, para o desenvolvimento da produção de leite em Rondônia.

Tabela 41 - Freqüência de opinião do produtor de leite em Rondônia sobre o SENAR e SEBRAE. 
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

SENAR- Já ouviu falar % 24,77 36,36 31,25 56,52 29,74

SENAR - Participou de algum
treinamento % 2,70 4,69 6,25 8,70 3,82

SEBRAE- Já ouviu falar % 67,57 74,24 81,25 86,96 71,43

SEBRAE- Participou de algum
treinamento % 1,80 3,03 12,50 8,70 3,50

Fonte: Pesquisa de Campo.
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4.2.4 Administração da Empresa Rural

A produção de leite em Rondônia é feita, basicamente, por empresas familiares, visto que, segundo 

99% dos entrevistados, a administração da empresa rural é feita pelo proprietário ou pelo proprietário e pela 

família (Tabela 42).

Tabela 42 - Freqüência de quem faz a administração da empresa produtora de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Apenas o proprietário % 32,88 33,33 31,25 26,09 32,36

Proprietário e a família % 66,22 66,67 68,75 69,57 66,76

Administrador e o proprietário % 0,90 - - 4,35 0,87

Fonte: Pesquisa de Campo.

A distribuição do tempo do administrador dá uma boa idéia da importância relativa das atividades na 

propriedade. No estrato até 50 litros/dia, 33% do tempo do administrador é dedicado à pecuária de leite; 60%, a 

outras atividades rurais; e 7%, a outras atividades. No outro extremo, no estrato de mais de 200 litros/dia, 59% 

do tempo do administrador é dedicado à pecuária de leite; 30%, a outras atividades rurais; e 11%, a outras 

atividades (Tabela 43). A produção de leite é relativamente mais importante, em termos econômicos, para o 

estrato de maior produção, e menos importante para o de menor. Conforme citação anterior, os entrevistados 

que têm menor produção estão mais interessados na produção de animais do que na de leite, enquanto os do 

estrato de maior produção estão mais interessados na produção de leite.

Tabela 43 - Distribuição do tempo do administrador (proprietário) da empresa produtora de leite em 
Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Pecuária de leite % 32,68 40,11 44,22 58,48 36,92

Outras atividades rurais % 59,59 52,32 49,38 30,65 55,30

Outras atividades % 7,68 7,73 5,78 10,87 7,73

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Um dos parâmetros para se avaliar a qualidade da administração de uma empresa diz respeito aos 

controles por meio de registros apropriados. No caso da produção de leite, controles zootécnicos e financeiros. 

Os resultados da Tabela 44 indicam pouca freqüência de registros, para a média dos entrevistados, já que 

apenas 16% adotavam a data da cobertura (predomina a monta natural não controlada); 53%, a data de 

nascimento do bezerro; 5%, o controle leiteiro; e 8% registravam as despesas e receitas com a produção de 

leite.

Tabela 44 - Freqüência de realização de registros zootécnicos e financeiros na empresa produtora 
de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Data de cobertura % 12,61 18,18 12,50 52,17 16,33

Data de nascimento de bezerro % 46,40 60,61 68,75 73,91 53,06

Controle leiteiro % 1,80 10,61 3,13 17,39 4,66

Despesas e receita % 7,21 7,69 3,13 26,09 8,19

Fonte: Pesquisa de Campo.

Na análise dos registros entre os estratos de produção de leite constatam-se significativas diferenças 

entre pequenos e grandes produtores. Por exemplo, no estrato até 50 litros/dia, 2% dos entrevistados faziam 

controle leiteiro e 7%, registros de despesas e receitas; no outro extremo, no estrato de mais de 200 litros/dia, 

17% dos entrevistados faziam controle leiteiro e 26% registravam as despesas e receitas. Tais resultados 

indicam que a qualidade da administração dos grandes produtores era superior à dos pequenos, o que reflete, 

certamente, nos indicadores de eficiência técnica e econômica, que serão examinados a seguir.

O estabelecimento de metas, essencial para orientar a administração da empresa, é a próxima etapa 

do planejamento, após o diagnóstico. As metas funcionam como desafios para os empresários. Ao refletir a 

qualidade da administração indicada na tabela de registros, a freqüência do estabelecimento de metas 

zootécnicas e financeiras é também baixa. Dos entrevistados, 19% tinham metas de produção de leite; 14%, 

de produtividade; 7%, de receitas; e 3%, de despesas, segundo Tabela 45. Entre os estratos, as diferenças são 

expressivas. No estrato até 50 litros/dia, 13% tinham metas de produção; 9%, de produtividade; 4%, de 

receitas; e 2%, de despesas. No estrato de mais de 200 litros/dia, 52% tinham metas de produção; 48%, de 

produtividade; 39%, de receitas; e 22%, de despesas. Conforme indicador anterior (registros zootécnicos e 

financeiros), o estabelecimento de metas mostra que a qualidade da administração do grande produtor é 

melhor que a do pequeno.68
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Tabela 45 - Freqüência do estabelecimento de metas anuais zootécnicas e financeiras na empresa 
produtora de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Produção de leite % 13,12 21,21 34,38 52,17 19,28

Produtividade % 9,55 16,67 15,63 47,83 14,05

Receitas % 4,55 6,06 - 39,13 6,73

Despesas % 1,83 3,03 - 21,74 3,22

Fonte: Pesquisa de Campo.

A produção de leite em Rondônia é tipicamente familiar, razão pela qual 90% dos entrevistados não 

contratavam mão-de-obra. Entre os estratos, 97% dos produtores até 50 litros/dia não tinham mão-de-obra 

contratada e, no outro extremo, 39% dos produtores de mais de 200 litros/dia não tinham mão-de-obra 

contratada, ou seja, à medida em que aumentava a produção, aumentava a freqüência de mão-de-obra 

contratada (Tabela 46). Pode-se dizer que as relações de trabalho do pequeno produtor eram familiares, 

enquanto as do grande produtor apresentavam conotações capitalistas, visto que 61% dos entrevistados 

contratavam mão-de-obra. Tais diferenças são importantes na interpretação dos resultados financeiros e nas 

previsões do que poderá acontecer com cada modelo de produção.

Tabela 46 - Freqüência de registros trabalhistas da mão-de-obra contratada pela empresa produtora 
de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Tem carteira assinada % - - 6,25 13,77 1,51

Tem contrato de trabalho % - - 3,13 4,35 0,58

Apenas recibado % 0,90 1,52 6,25 14,20 2,41

Não tem nenhum controle escrito % 1,80 4,55 18,75 28,55 5,70

Não tem mão-de-obra contratada % 97,30 93,94 65,63 39,13 89,80

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Por um lado, a quase totalidade de uso de mão-de-obra familiar pelos estratos de menor produção 

contribuía para reduzir os custos de produção e, por conseqüência, para obter menor preço de sobrevivência, 

modelos de produção que mais resistem a uma situação de preço baixo do leite. Por outro lado, são modelos de 

baixa capacidade de resposta aos estímulos do mercado, razão por que a participação desses modelos na 

produção total tende a reduzir.

Os modelos de produção capitalistas requerem maior preço de sobrevivência, porém têm maior 

capacidade de resposta aos estímulos de mercado, razão pela qual a participação desses modelos na 

produção total tende a aumentar.

No que se refere à formalização das relações de trabalho, havia baixa freqüência até mesmo no estrato 

de mais de 200 litros/dia. Nesse estrato, 61% dos entrevistados tinham mão-de-obra contratada, 23% dos 

quais tinham carteira assinada; 7%, contrato de trabalho; 23% eram apenas recibados; e 47% não tinham 

nenhum controle escrito (Tabela 46).

4.2.5 Relações do Produtor com o Mercado

O modo de inserir-se no mercado define o sucesso ou o fracasso do produtor. É importante que ele 

conheça as especificações da demanda para atender ao consumidor da melhor forma possível. Por exemplo: 

se o consumidor deseja um derivado lácteo em cuja fabricação a matéria-prima deve ter baixa acidez, o 

produtor deve encurtar o tempo em que o leite chega ao laticínio e o resfriamento do leite deve ser feito na 

propriedade.

Outro exemplo de inserção no mercado diz respeito ao conhecimento da capacidade dos 

concorrentes, o que facilita a definição dos projetos de inovação tecnológica. São vários os exemplos que 

exigem do empresário uma postura mais agressiva, quase sempre em conjunto, nas questões cujas respostas 

estão fora da propriedade. Aqui, cabe o esclarecimento sobre as poucas possibilidades que tem o produtor 

para agir, individualmente, nas questões referentes ao mercado. A organização e a mobilização da classe de 

produtor são requerimentos essenciais ao sucesso das reivindicações.

O sistema de preço é uma ferramenta muito importante na definição do padrão tecnológico. Por 

exemplo: se o mercado paga preços diferentes pelo leite-cota e pelo leite-excesso, estará sinalizando que não 

deseja estacionalidade de produção. No Brasil, a sazonalidade da produção reduziu muito nos últimos anos, 

como resposta à grande diferença entre os preços de leite-cota e leite-excesso.

Ao examinar os dados da Tabela 47, verifica-se que 50% dos entrevistados não concordavam com o 

sistema de pagamento de leite-cota e excesso; 16%, sim; e 34% o desconheciam. A pequena freqüência de 

produtores que concordavam com tal sistema de pagamento é decorrente da elevada sazonalidade de 

produção. Em média, a produção no período da seca é de 59 litros/dia e, nas águas, de 90 litros/dia, ou seja, a 

produção nas águas é 53% maior que na seca. Diante dessa realidade, é natural que o produtor não concorde 

com preços diferenciados pelo leite-cota e excesso. Entretanto, o produtor de Rondônia deve tomar 

conhecimento da tendência nacional de redução da sazonalidade de produção e ampliação da diferença de 

preços do leite-cota e excesso; além disso, deve ajustar seu sistema de produção a essa tendência.70
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Tabela 47 - Freqüência da opinião do produtor de leite em Rondônia sobre o sistema de pagamento do 
leite em cota e excesso. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Opinião sobre sistema de preço cota e excesso:

concorda % 8,96 21,21 28,13 56,52 16,30

não concorda % 50,00 50,00 56,25 34,78 49,56

desconhece % 41,04 28,79 15,63 8,70 34,14

Se concorda, por quê?

favorece o produtor especializado % 6,25 23,08 - 23,08 10,03

estimula a modernização da pecuária % 37,50 30,77 11,11 46,15 34,32

estabiliza a renda do produtor % 6,25 15,38 33,33 15,38 11,15

paga mais quando o custo é maior % 18,75 7,69 11,11 - 14,65

aumenta a renda do produtor % 31,25 23,08 44,44 15,38 29,84

Se não concorda, por quê?

prejudica o pequeno produtor % 66,97 70,59 55,56 75,00 67,14

só favorece a indústria % 25,69 23,53 33,33 - 24,26

reduz a renda do produtor % 7,34 5,88 11,11 25,00 8,60

Fonte: Pesquisa de Campo.

Os que concordavam com o pagamento diferenciado do leite-cota e do excesso, deram as seguintes 

justificativas pela escolha: estímulo à modernização da pecuária (34%); aumento da renda do produtor (30%); 

e efetivação do pagamento quando o custo fosse maior (15%).

A principal justificativa para o pagamento diferenciado do leite em cota e excesso é que este 

prejudicava o pequeno produtor (67%). Na realidade, este prejudica apenas o que tem sazonalidade de 

produção, seja pequeno ou grande. No entanto, o pequeno produtor tem mais dificuldades de adotar práticas 

que reduzam a sazonalidade, razão da referência de que o pagamento diferenciado em cota e excesso o 

prejudica mais.

Dois outros critérios são utilizados na diferenciação do preço do leite recebido pelo produtor: 

quantidade (volume) e qualidade. O preço diferenciado por volume já vem sendo praticado por várias 

indústrias laticinistas do país, há mais de 10 anos, enquanto o pagamento por qualidade só começou a ser 

exercitado a partir do ano 2000; sua adoção ainda é pouco freqüente. 71
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Os dados da Tabela 48 indicam que os produtores entrevistados não concordavam com o preço 

diferenciado por volume (68%), mas concordavam com o critério de qualidade. A maior freqüência de 

produtores que não concordavam com o pagamento por volume retrata a composição da amostra, constituída 

de maior número de pequenos produtores. No estrato até 50 litros/dia, 78% dos entrevistados não 

concordavam com o preço diferenciado por volume; 12%, sim; enquanto 10% o desconheciam. No estrato de 

mais de 200 litros/dia, 13% não concordavam; 83%, sim; e 4% o desconheciam (Tabela 48).

Tabela 48 - Freqüência da opinião do produtor de leite em Rondônia sobre o sistema de pagamento 
do leite por volume e qualidade. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Opinião sobre o pagamento por volume:

concorda % 12,16 24,24 53,13 82,61 23,03

não concorda % 77,48 68,18 40,63 13,04 67,93

desconhece % 10,36 7,58 6,25 4,35 9,04

Opinião sobre o pagamento por qualidade:

concorda % 85,14 90,91 87,50 95,65 87,17

não concorda % 10,81 7,58 9,38 - 9,33

desconhece % 4,05 1,52 3,13 4,35 3,50

Fonte: Pesquisa de Campo.

Embora muitos produtores não concordassem com tal sistema de pagamento, ele deve prevalecer, 

visto que estimula o aumento da escala de produção e a redução de custos de transporte e processamento 

industrial. Além disto, a indústria utiliza esse critério para atrair o grande produtor, dado o maior lucro que ele 

proporciona.

Quanto ao preço diferenciado por qualidade do leite, os indicadores mais freqüentes são contagem de 

célula somática e contagem bacteriana total. A aplicação desses critérios ainda não está generalizada, nem 

mesmo nas regiões tradicionais, e uma das justificativas é a dificuldade laboratorial na realização dos testes. 

Todavia, a prática de pagamento pela qualidade deve ser abrangente nos próximos anos, já que esta é uma 

exigência do mercado. As indústrias, para obterem vantagens na competição com seus concorrentes, 

procuram diferenciar seus produtos, razão por que a qualidade da matéria-prima é essencial.
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Os produtores entrevistados, em sua grande maioria, concordavam com o pagamento por qualidade 

(87%), segundo Tabela 48. Entretanto, é provável que a contagem bacteriana total seja elevada, o que 

implicará penalidades ao produtor, quando o critério de pagamento por qualidade for praticado.

O resfriamento do leite na propriedade é condição necessária, porém não suficiente, para assegurar a 

qualidade do leite. Em Rondônia, em virtude das elevadas temperaturas e de muita umidade durante a maior 

parte do ano, o resfriamento é ainda mais importante. 

No conjunto de todos os entrevistados, 94% não resfriavam o leite na propriedade; no estrato até 50 

litros/dia, 97% não o resfriavam (Tabela 49).Tais resultados indicam um longo caminho a percorrer para se 

obter leite de boa qualidade. Até por falta de informações, chega a ser um contra-senso o produtor concordar 

com o pagamento por qualidade, se o leite entregue ao laticínio tiver muitos problemas de qualidade.

Tabela 49 - Freqüência de resfriamento do leite na empresa rural, em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Resfriamento do leite na empresa rural:

tanque de expansão % 2,25 4,55 9,38 30,43 5,25

tanque de imersão % - - - 4,35 0,29

resfriado no riacho % 0,45 - - - 0,29

não é resfriado na propriedade % 97,30 95,45 90,63 65,22 94,17

propriedade possui energia elétrica % 80,63 89,39 100,00 95,65 85,13

Fonte: Pesquisa de Campo.

Os produtores de mais de 200 litros/dia já começaram a tomar providências para resfriarem o leite na 

propriedade; 30% adquiriram tanque de expansão e 4, tanque de imersão O maior uso de tanques pelos 

estratos de maior produção é explicado pela capacidade de investimento desses produtores, o que não 

acontece com os pequenos. A ampliação da adoção do tanque de resfriamento do leite depende de seu 

financiamento, porque o produtor não dispõe de reserva de poupança para comprá-lo.

Em diversas regiões do país, o financiamento do tanque de resfriamento é feito pela indústria laticinista 

que compra o leite do produtor. No caso do pequeno produtor, apesar da interveniência do laticínio, a 

efetivação da compra é, freqüentemente, inviabilizada pela baixa capacidade de pagamento do 

financiamento. Nesse caso, a estratégia tem sido a de tanques coletivos, cuja administração nem sempre é 

fácil. 73

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

E 
LE

IT
E



A grande maioria dos entrevistados possuía energia elétrica na propriedade (85%). No estrato até 50 
litros/dia, 81% a possuía e, no estrato de mais de 200 litros, 96%. Portanto, a energia elétrica não era fator 
limitante para a adoção de tanques que resfriam o leite na empresa rural, assim como as estradas que ligam o 
laticínio à propriedade, visto que elas permitem a passagem de caminhão durante todo o ano, segundo 98% 
dos entrevistados (Tabela 50).

Quando o leite não é resfriado logo após a ordenha, sua qualidade piora à medida em que o tempo 
passa, razão pela qual é importante que o tempo entre o final da ordenha e a chegada do leite ao laticínio seja o 
menor possível. Na análise dos dados da Tabela 51, constata-se que o leite, segundo 26% dos entrevistados, 
demora mais de 4 horas para chegar ao laticínio e, de acordo com 31%, de 3 a 4 horas. Na presença de 
elevadas temperaturas, esse tempo causa danos significativos à qualidade do leite.

Tabela 50 - Freqüência do uso da estrada pela empresa produtora de leite em Rondônia.
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

A estrada permite a passagem de caminhão:

ano todo % 97,30 98,48 100,00 100,00 97,96

parte do ano % 2,70 1,52 - - 2,04

não permite % - - - -

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 51  - Freqüência do tempo gasto entre o final da ordenha e a chegada do leite ao laticínio em 
Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Tempo gasto entre o final da ordenha e o leite chegar ao laticínio:

até 1 hora % 7,31 13,64 19,35 21,05 10,57

de 1 a 2 horas % 10,96 10,61 6,45 15,79 10,79

de 2 a 3 horas % 23,29 19,70 9,68 26,32 21,53

de 3 a 4 horas % 32,42 28,79 32,26 21,05 30,94

mais de 4 horas % 26,03 27,27 32,26 15,79 26,16

Fonte: Pesquisa de Campo.
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A elevada freqüência de produtores que enviavam diariamente o leite aos laticínios contribui para o alto 
custo do transporte, porque o volume transportado é, geralmente, pequeno. Isto se traduz em vantagens 
significativas, quando o leite é enviado de 2 em 2 dias, como acontecia com 26% dos produtores que enviavam 
mais de 200 litros/dia.

A freqüência com que o leite é enviado ao laticínio depende da existência de tanques de resfriamento 
na empresa rural. Quando estes existem, o envio pode ser feito de 2 em 2 dias; quando não existem, deve ser 
feito diariamente. Segundo dados da Tabela 49, apenas 5,25% dos entrevistados possuíam tanque de 
expansão; por isto, 95,30% enviavam leite ao laticínio diariamente (Tabela 52).



Tabela 53 - Perguntas formuladas no teste de conhecimento sobre produção de leite.

Nas questões apresentadas a seguir, algumas são verdadeiras e outras, falsas.
Marque com um (X) a sua escolha:

Não Sabe Verdadeira Falsa Questões

O corte da capineira deve ser sempre baixo, rente ao solo

Muito sal provoca aborto das vacas

Os carrapatos devem ser completamente erradicados dos animais

Não se deve dar cana com uréia para vacas em gestação

Pasto, em solo de elevada fertilidade, reduz o consumo de sais minerais

Mamite pode ser transmitida pela mão do ordenhador

A vacina contra brucelose deve ser aplicada em todo o rebanho

O sal mineral deve ser fornecido aos animais apenas na época da seca

A filha de uma vaca ½ holandês-zebu com um touro puro holandês é 5/8 holandês-zebu?

A mistura de cana com uréia é feita assim: para 100 kg de cana misturam-se 10 kg de uréia

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade  Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

O leite é enviado ao laticínio:

todos os dias % 97,71 95,38 93,75 73,91 95,30

de 2 em 2 dias % 2,29 4,62 6,25 26,09 4,70

mais de 2 em 2 dias % - - - - -

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 52 - Freqüência com que o leite é enviado ao laticínio em Rondônia. Dados de 2001/2002.

4.2.6 Conhecimento sobre a Produção de Leite

O conhecimento sobre uma atividade econômica é condição necessária, porém não suficiente, para 
inovação tecnológica. Ninguém adota uma tecnologia se não a conhece. O conhecimento é uma das primeiras 
fases do processo de adoção, razão por que é importante saber o nível de informações que têm os 
entrevistados sobre a produção de leite.

Foi aplicado um teste aos produtores entrevistados, constando de dez perguntas sobre tecnologias de 
produção de leite. As questões cobriam as áreas de alimentação do rebanho, sanidade, manejo e 
melhoramento genético (Tabela 53). Inicialmente, o entrevistado respondeu se sabia ou não responder às 
questões formuladas. De acordo com dados da Tabela 54, 17% dos entrevistados não sabiam responder a 1 
pergunta; 24%, a 2 perguntas; 22%, a 3; 17%, a 4; 7%, a 5; 1%, a 6; e 1%, a 7 perguntas. No fechamento da 
Tabela, 11% responderam que sabiam responder a todas as perguntas (não necessariamente de modo 
correto). Ao separar os resultados por estratos de produção, verifica-se que 7% dos produtores até 50 litros/dia 
não sabiam responder a todas as perguntas e, no estrato de mais de 200 litros/dia, 39% sabiam responder a 
todas elas.
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Tabela 54  - reqüência dos produtores de leite em Rondônia que não souberam responder as 
perguntas sobre a produção de leite. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação* Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Não sabem responder 1 pergunta % 11,71 21,21 31,25 34,78 16,91

Não sabem responder 2 perguntas % 22,52 34,85 25,00 4,35 23,91

Não sabem responder 3 perguntas % 27,48 13,64 9,38 8,70 21,87

Não sabem responder 4 perguntas % 21,17 7,58 9,38 8,70 16,62

Não sabem responder 5 perguntas % 7,21 7,58 9,38 - 7,00

Não sabem responder 6 perguntas % 0,90 3,03 - 4,35 1,46

Não sabem responder 7 perguntas % 1,35 - - - 0,87

Não sabem responder 8 perguntas % - - - - -

Não sabem responder 9 perguntas % - - - - -

Não sabem responder 10 perguntas % - - - - -

Sabem responder todas as perguntas % 7,66 12,12 15,63 39,13 11,37

TOTAL % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

*Foram perguntadas 10 questões sobre tecnologia da produção de leite.
Fonte: Pesquisa de Campo.

A seguir, o entrevistado decidiu se eram verdadeiras ou falsas as afirmativas, que lhe foram 

apresentadas, sobre produção de leite. As afirmativas são de fácil entendimento por parte de quem trabalha 

com produção de leite, tais como: "muito sal provoca aborto nas vacas"; "não se deve dar cana-de-açúcar com 

uréia para vacas em gestação"; "mamite pode ser transmitida pela mão do ordenhador"; "vacina contra 

brucelose deve ser aplicada em todo rebanho"; "sal mineral deve ser fornecido aos animais apenas na época 

da seca"; e outras desta natureza.

Segundo dados da Tabela 55, 3% dos entrevistados acertaram apenas 1 resposta; 10%, 2 respostas; 

16%, 3; 26%, 4; 22%, 5; 12%, 6; 7%, 7; 3%, 8; 1%, 9; e apenas 0,29% acertou todas as 10 respostas. Ao final 

dos resultados, dos entrevistados que disseram saber responder às questões, 76% acertaram 5 ou menos 

respostas.
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Tabela 55 - Freqüência dos produtores de leite em Rondônia que acertaram as perguntas 
formuladas no teste de conhecimento sobre produção de leite. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Acertaram 1 resposta % 1,80 6,06 - 4,35 2,62

Acertaram 2 respostas % 13,96 3,03 3,13 - 9,91

Acertaram 3 respostas % 19,37 7,58 15,63 4,35 15,74

Acertaram 4 respostas % 28,38 28,79 12,50 8,70 25,66

Acertaram 5 respostas % 20,72 28,79 21,88 17,39 22,16

Acertaram 6 respostas % 11,26 10,61 25,00 - 11,66

Acertaram 7 respostas % 3,15 12,12 12,50 26,09 7,29

Acertaram 8 respostas % 1,35 3,03 3,13 26,09 3,50

Acertaram 9 respostas % - - 6,25 8,70 1,17

Acertaram 10 respostas % - - - 4,35 0,29

TOTAL % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nota Média* No. 40,54 46,67 53,13 65,22 44,55

* Foram perguntadas 10 questões referentes à tecnologia da produção de leite. Cada resposta correta vale 10 pontos.
Fonte: Pesquisa de Campo.

Para calcular a nota média obtida no teste, foi atribuído peso 10 a cada resposta correta, ou seja, quem 

acertou 10 questões obteve nota 100. Os entrevistados que produziam até 50 litros/dia alcançaram nota 40,54; de 

51 a 100 litros/dia, nota 46,67; de 101 a 200 litros/dia, 53,13; mais de 200 litros/dia, 65,22; finalmente, a média de 

todos os entrevistados foi de 44,55 (Tabela 55).

A partir dos resultados apresentados anteriormente, podem-se obter duas importantes conclusões: 1) o 

nível de conhecimento dos produtores sobre tecnologia de produção de leite eleva com o aumento da produção. 

Este resultado está de acordo com a adoção de tecnologia, ou seja, quem adota mais, sabe mais; ou, de outro 

modo, quem sabe mais, adota mais; 2) considerando-se a facilidade das questões, as notas obtidas foram baixas, 

o que retrata o baixo nível de conhecimento dos entrevistados sobre tecnologias de produção de leite. Deve-se 

registrar que o conteúdo das perguntas estava de acordo com as principais informações recebidas, segundo os 

entrevistados.

Os resultados indicam significativas carências de conhecimento sobre produção de leite, o que limita a 

modernização da atividade leiteira, visto que pouco serão válidos os apoios do tipo crédito rural e outros dessa 

natureza, se o produtor não conhecer a tecnologia. É fundamental que ele domine a tecnologia para reduzir o risco 

de fracasso; para isto, é essencial oferecer-lhe assistência técnica intensiva que transmita os detalhes da 

tecnologia. Pouco adiantam mensagens gerais e à distância, porque tecnologia é uma questão de detalhe. 77
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4.2.7 Adoção de Tecnologia

A suplementação com a cana-de-açúcar foi feita por 19% dos entrevistados, durante o período de 74 

dias/ano. Apenas 13% dos produtores que produziam até 50 litros/dia forneceram cana ao gado, num período de 

70 dias. Por outro lado, 48% dos produtores que produziam mais de 200 litros/dia suplementaram o rebanho com 

cana, durante 93 dias (Tabela 56). Os resultados anteriores permitem chegar a duas conclusões: 1) de modo 

geral, houve pequena freqüência de produtores que forneciam cana-de-açúcar ao rebanho, o que, certamente, 

tem a ver com a disponibilidade de pastagem na maior parte do ano; 2) a utilização dessa tecnologia aumenta à 

medida que aumenta a escala de produção; na realidade, a relação é no sentido de a cana causar aumento da 

produção.

Tabela 56 - Freqüência da suplementação volumosa adotada pelo produtor de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Suplementação volumosa no

período seco:

Usa cana-de-açúcar % 13,57 19,70 34,38 47,83 18,99

Cana-de-açúcar - dias/ano dias 70 81 74 93 74,16

Usa capineira % 3,17 7,58 15,63 26,09 6,71

Capineira - dias/ano dias 60 92 84 85 70,07

Usa silagem de capim % - - - - -

Fonte: Pesquisa de Campo.

A freqüência de utilização de capineira foi menor ainda do que a de cana-de-açúcar, visto que apenas 6% 
dos entrevistados adotaram essa tecnologia, em 70 dias/ano. Entre os pequenos produtores, apenas 3% dos 
entrevistados utilizaram capineira e entre os grandes produtores, 26%. As mesmas conclusões referentes à cana-
de-açúcar foram aplicadas à capineira: baixa adoção e utilização elevam com o aumento da produção.

Uma tecnologia que não foi adotada por nenhum dos produtores entrevistados foi a silagem. Apesar da 
abundância de chuvas, que ocorre na maior parte do ano, não se deve afirmar que essa tecnologia seja 
dispensável, visto que há sazonalidade de produção em torno de 52%, o que indica necessidade de 
suplementação do rebanho.

A suplementação com concentrados é outra tecnologia que, praticamente, não foi adotada em Rondônia. 
Segundo dados da Tabela 57, 95% dos entrevistados não utilizavam concentrados na ração dos rebanhos. Entre 
os pequenos produtores (até 50 litros/dia), 96% não a utilizavam e entre os grandes (acima de 200 litros/dia), 69% 
não a adotavam.78
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Tabela 57 - Freqüência da suplementação concentrada adotada pelo produtor de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Concentrado para vacas em lactação:

Usa ano todo % 1,36 - - 13,04 1,75

Usa período de seca % 2,71 9,09 9,38 17,39 5,55

Não usa % 95,93 90,91 90,63 69,57 92,70

Quando usa, distribui de acordo
com a produção % 2,47 10,71 20,00 18,18 6,74

Fonte: Pesquisa de Campo.

Em resumo, praticamente não era dada suplementação alimentar ao rebanho, volumosa e 

concentrada, segundo os entrevistados, razão por que o produtor de leite está mais próximo de ser um extrator 

do que um profissional da atividade leiteira. O baixo uso de práticas de suplementação alimentar não significa 

que elas não sejam necessárias, pois a elevada sazonalidade de produção atesta a necessidade dessa 

tecnologia.

O método de aleitamento predominante era o natural, adotado por 98% dos entrevistados, Tabela 58. 

Entre os produtores de mais de 200 litros/dia, 9% utilizavam o aleitamento artificial, o que confirma a 

superioridade tecnológica desse estrato, em relação aos demais. O elevado índice de aleitamento natural 

contribui para menor contagem de célula somática. Os problemas de qualidade do leite, em Rondônia, estão 

mais associados à contagem bacteriana total (falta de higiene) do que à contagem de célula somática.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Aleitamento  artificial % - - - - -

Aleitamento - natural e artificial % 1,81 - - 8,70 1,75

Aleitamento - natural % 98,19 100,00 100,00 91,30 98,25

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 58 - Freqüência do tipo de aleitamento adotado pelo produtor de leite em Rondônia.
Dados de 2001/2002.
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Quanto à sanidade do rebanho, eram elevadas as freqüências das seguintes práticas: vermífugo, 

100% dos entrevistados; carrapaticida, 94%; vacina contra aftosa, 99%; e vacina contra carbúnculo, 84% 

(Tabela 59). A vacina contra raiva era usada apenas onde existiam focos da doença, por isto, a pequena 

freqüência de uso (10%) não significa descuido do produtor.

Tabela 59 - Freqüência da adoção de práticas para sanidade do rebanho em Rondônia.
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Vermífugo % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Carrapaticida % 94 91 90 100 93,52

Bernicida % 22 17 50 22 23,45

Vacina-aftosa % 98,61 100,00 100,00 100,00 99,12

Vacina-brucelose % 22,22 34,78 70,00 66,67 32,45

Vacina-carbúnculo % 76,39 95,65 100,00 100,00 84,21

Vacina-paratifo % 2,78 - - 11,11 2,63

Vacina-raiva % 6,94 17,39 30,00 - 10,52

Fonte: Pesquisa de Campo.

O bernicida foi usado por 23% dos entrevistados. Muitos produtores usavam medicamentos que 

serviam como vermífugos e bernicida, no mesmo tempo.

Em relação à vacina contra brucelose, 32% dos entrevistados utilizavam essa prática; 22% dos 

pequenos produtores e 67% dos que produziam mais de 200 litros/dia. Mais uma vez, confirma-se o mais 

elevado nível tecnológico do grande produtor, em relação ao pequeno, o que, certamente, irá refletir na 

produtividade e nos resultados financeiros.

De modo geral, a adoção de tecnologias referentes à sanidade do rebanho era feita com maior 

freqüência do que a daquelas referentes à alimentação suplementar do rebanho. Provavelmente, os técnicos 

que orientam os produtores e os vendedores de insumos têm muito a ver com esse resultado. A elevada 

sazonalidade da produção e os baixos índices de produtividade servem de argumentos para questionar tal 

orientação; além disso, a predominância do sangue zebuíno no rebanho e de sistemas extensivos levam, 

naturalmente, à menor necessidade de medicamentos.

Com certeza, um dos principais problemas da pecuária leiteira em Rondônia é relativo à pouca 

especialização do rebanho para produção de leite. Segundo dados da Tabela 60, 46% dos reprodutores não 

tinham padrão racial definido, e 21% dos touros tinham menos de ½ sangue holandês. O mesmo ocorria com as 

vacas, visto que 59% não tinham padrão racial definido e 27% tinham menos de ½ sangue holandês, ou seja, 

86% das vacas dos entrevistados não eram especializadas na produção de leite (Tabela 61).80
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Tabela 60 - Distribuição percentual dos reprodutores segundo a raça e grau de sangue
em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Menos de 1/2 Hz % 28,14 13,78 1,79 3,84 21,01

De 1/2 a 1/4 Hz % 7,75 4,62 1,79 17,98 7,40

De 3/4 a 7/8 Hz % 2,56 0,18 0,45 4,22 2,03

De 7/8 a puro holandês % 2,59 3,11 0,45 6,39 2,81

Puro holandês % 3,83 9,16 1,79 26,94 6,55

Puro outras raças européias % 5,10 9,07 46,43 4,61 9,49

Puro raças indianas % 1,30 17,78 0,45 4,03 4,76

Sem padrão definido % 48,73 42,31 46,88 31,99 45,95

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 61 - Distribuição percentual das vacas (em lactação + falhadas), segundo a raça e o grau
de sangue em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Menos de 1/2 Hz % 25,36 27,98 35,89 31,13 27,27

De 1/2 a 3/4 Hz % 8,24 14,96 27,08 30,47 13,00

De 3/4 a 7/8 Hz % 0,11 - 4,41 3,18 0,71

De 7/8 a puro holandês % - - - - -

Puro holandês % - - - - -

Puro outras raças européias % - 0,96 - - 0,19

Puro raças indianas % 0,45 - - - 0,28

Sem padrão definido % 65,84 56,10 32,62 35,23 58,54

Total % 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.
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A falta de especialização do rebanho faz com que as vacas tenham baixa capacidade de resposta à 

alimentação suplementar, provavelmente uma das variáveis que explicam a baixa freqüência de utilização de 

alimentos como cana-de-açúcar, capineira, silagem e concentrados.

Um princípio básico da produção de leite é que todo sistema de produção, com o passar do tempo, 

encontra seu equilíbrio. As forças de mercado empurram-no para o equilíbrio. Ele pode estar desequilibrado 

por algum momento, mas, à medida que o tempo passa, ele caminha, naturalmente, para o equilíbrio. Assim, 

por exemplo, num sistema de baixa produtividade, as vacas são de baixo potencial, a alimentação do rebanho 

é de baixa qualidade e a mão-de-obra é pouco qualificada. É o caso que predomina nos produtores 

entrevistados em Rondônia. No outro extremo, num sistema de alta produtividade, as vacas são de elevado 

potencial, a alimentação do rebanho é de boa qualidade e a mão-de-obra é capaz, ou seja, tudo está 

equilibrado.

Após conhecer o princípio do equilíbrio do sistema, a questão agora é a estratégia de romper o 

equilíbrio de um sistema de baixa produtividade e levá-lo a outro equilíbrio, de alta produtividade. No 

estabelecimento dessa estratégia, conhecer o tempo de retorno do investimento e a capacidade de investir do 

empresário é essencial. Para a realidade dos produtores entrevistados, é recomendável fazer um 

planejamento com duas frentes de trabalho: 1) iniciar, imediatamente, a inseminação artificial nas vacas para 

melhorar a genética do gado; 2) começar a melhorar, aos poucos, a qualidade da alimentação do rebanho, 

incluindo, num primeiro passo, cana com uréia. Com esta estratégia, enquanto se aguardam os resultados da 

inseminação, o ambiente vai sendo preparado para receber novos animais mais produtivos, porém mais 

exigentes. Pouco adiantará melhorar a alimentação, se o gado não tiver capacidade de resposta e vice-versa.

Segundo os entrevistados, predominam uma ordenha diária (99%) e a ordenha manual (97%), 

conforme dados da Tabela 62. Embora 5,26% dos entrevistados possuíssem resfriador de leite, apenas 1,17% 

fazia duas ordenhas. Provavelmente, esse descompasso é devido à recente implantação dos tanques de 

resfriamento.

Tabela 62 - Freqüência do número e tipo de ordenha adotados pelo produtor de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Número de ordenhas - uma % 100,00 100,00 96,88 86,96 98,83

Número de ordenhas - duas % - - 3,13 13,04 1,17

Tipo de ordenha - manual % 100,00 100,00 90,63 73,91 97,38

Tipo de ordenha - mecânica % - - 9,38 21,74 2,33

Tipo de ordenha - manual e mecânica % - - - 4,35 0,29

Fonte: Pesquisa de Campo.82

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

E 
LE

IT
E



O sistema de reprodução predominante é o da monta natural não controlada, cuja freqüência era de 

95%, segundo Tabela 63. A inseminação artificial era feita apenas pelo estrato de produtores com mais de 200 

litros/dia. Verifica-se, mais uma vez, que a tecnologia adotada por este estrato era superior à de outros 

estratos, fato também confirmado na análise dos dados sobre critério da primeira cobertura. Enquanto 97% 

dos pequenos produtores não tinham critério, isto não acontecia com 65% dos entrevistados, conforme Tabela 

64. No estrato de mais de 200 litros/dia, 17% utilizavam a idade da novilha como critério de cobertura, e 13%, o 

peso do animal.

Tabela 64 - Freqüência do critério da primeira cobertura adotado pelo produtor de leite
em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Idade da novilha % 3,15 4,62 - 17,39 4,10

Peso da novilha % - 3,08 3,13 13,04 1,76

Não tem critério definido % 96,85 92,31 96,88 65,22 93,86

Peso e idade da novilha % - - - 4,35 0,29

Idade média do primeiro parto meses 34 32 32 32 33,08

Fonte: Pesquisa de Campo.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Inseminação % 1,80 - - 8,70 1,75

Natural controlada % 1,35 1,52 6,25 8,70 2,33

Natural não controlada % 96,85 98,48 93,75 60,87 94,46

Inseminação artificial e natural
não controlada % - - - 8,70 0,58

Inseminação artificial e natural
controlada % - - - 13,04 0,87

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 63 - Freqüência do sistema de reprodução adotado pelo produtor de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.
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4.2.8 Produção e Produtividade

Em Rondônia, repete-se o que acontece em outras regiões produtoras de leite do país, ou seja, 

expressiva parcela de pequenos produtores produz pouco leite e inexpressiva parcela de grandes produtores 

produz muito leite. A diferença entre Rondônia e outras regiões, já tradicionais na produção de leite, é a 

intensidade com que isto ocorre. Em outras palavras, a concentração da produção é maior nas regiões 

tradicionais do que em Rondônia. Por exemplo, em Minas Gerais, os que produzem até 50 litros/dia 

correspondem a 40% do número total e produzem apenas 6% do leite mineiro. Em Rondônia, esse mesmo 

estrato, até 50 litros/dia, corresponde a 63% do número de produtores e responde por 22% da produção 

estadual, segundo Tabela 65. No outro extremo, em Minas, produtores de mais de 200 litros/dia correspondem 

a 22% do número de produtores e respondem por 72% da produção. Em Rondônia, o estrato de mais de 200 

litros/dia corresponde a 8% do número de produtores e responde por 44% da produção.

Tabela 65 - Distribuição percentual do número de produtores e da produção de leite em Rondônia. 
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade  Total

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Nº Produtores % 63,16 20,18 8,77 7,89 100,00

Produção % 21,67 18,62 15,47 44,24 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.

Em resumo, em Rondônia, os pequenos produtores produzem relativamente mais do que nos outros 

estados e os grandes produzem relativamente menos que nos estados tradicionais na produção de leite. 

Provavelmente, o mercado irá conduzir o leite de Rondônia para a tendência já observada em outros estados, 

ou seja, os pequenos produtores responderão por fatias cada vez menores da produção total (ainda que o 

número reduza pouco), enquanto os grandes, por parcelas cada vez maiores, apesar de serem em número 

reduzido.

Ao examinar os dados da Tabela 66, constata-se elevada sazonalidade da produção nos períodos da 

seca (4 meses/ano) e das águas (8 meses/ano) em todos os estratos. A sazonalidade média é de 52%, o que 

reflete o baixo nível tecnológico adotado, em especial, a qualidade genética do gado e a alimentação 

suplementar. A elevada sazonalidade reduz a renda do produtor, porque o preço do leite produzido nas águas 

é, significantemente, menor que o da seca.84
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Tabela 66 - Produção de leite nas águas e na seca em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Produção nas águas L/dia 30,71 82,48 172,50 487,78 89,68

Produção na seca L/dia 19,45 58,22 109,50 320,00 58,90

Média anual L/dia 26,50 71,28 136,17 432,76 77,20

Fonte: Pesquisa de Campo.

A distribuição assimétrica do número de produtores e da produção tem expressiva influência no cálculo 

da média do universo. O elevado número de pequenos produtores puxa, para baixo, a média da produção de 

leite do universo. Considerando-se todos os entrevistados, a produção média é de 77 litros/dia. Entretanto, 

44% da produção total foi proveniente de produtores que produziam, em média, 433 litros/dia. Em situação 

como esta, em que muitos produzem pouco e poucos produzem muito, deve-se ter cautela na interpretação da 

média global, já que, muitas vezes, esta encobre mais do que mostra.

A maior produção de leite, no período das águas (75%), reflete a sazonalidade da produção média e 

também o maior período, no caso 8 meses/ano, segundo Tabela 67.

Tabela 67 - Distribuição percentual da produção de leite nas águas e na seca em Rondônia.
Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Produção nas águas % 75,95 73,91 75,91 75,30 75,48

Produção na seca % 24,05 26,09 24,09 24,70 24,52

Produção total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo.

Considerando-se todos os entrevistados, a média da produção/vaca em lactação foi de 3,75 litros/dia e a 

da produção/total de vacas, 1,93 litro/dia (Tabela 68). Esses valores foram extremamente baixos, o que leva os 

produtores a serem classificados como extratores de leite, ou seja, gastam pouco, porém produzem pouco. É um 

tipo particular de equilíbrio a que se chegou por tentativas e erros. Este quadro torna-se menos drástico quando os 

produtores são separados por estrato. No estrato de mais de 200 litros/dia (corresponde a 44% da produção total), 

a produção/vaca em lactação foi de 5,13 litros/dia, e a produção/total de vacas, de 2,99 litros/dia. Mesmo nesse 

estrato, os indicadores de produtividade foram baixos, porém muito maiores que aqueles de todo o universo. 85
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A baixa produtividade conduz, naturalmente, à pequena escala de produção, visto que a área disponível 

para o gado também não é muito grande, o que não permite a expansão de um modelo extensivo. A baixa escala 

de produção causa lucros anuais pequenos, embora os lucros/litro sejam elevados. Por essa razão, aumentos 

dos lucros anuais só poderão ocorrer com mudanças nos sistemas de produção, de modo que se eleve a 

produtividade.

Tabela 68 - Produção e produtividade do leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Produção de leite L/dia 26,50 71,28 136,17 432,76 77,23

Produção/ vaca em lactação L/dia 3,53 3,86 3,88 5,13 3,75

Produção/ total de vacas L/dia 1,72 1,98 2,42 2,99 1,93

Produção/área L/ano/ha 361,51 403,08 756,73 977,22 453,17

Produção/ mão-de-obra contratada L/d.h. 11.805,56 8.366,18 359,38 1.261,04 9.275,14

Produção/ mão-de-obra familiar L/d.h. 91,47 421,03 249,04 300,00 188,25

Produção/ total de mão-de-obra L/d.h. 90,83 400,86 147,10 242,34 170,28

Fonte: Pesquisa de Campo.

A produção/área de todos os entrevistados, 453 litros/ano/ha, foi baixa. Entretanto, a do estrato de 

mais de 200 litros/dia (977 litros/ano/ha) foi duas vezes maior que a da média, mesmo sendo inferior ao 

potencial da região. A limitação de área para o gado (em média, 48 hectares) e as condições favoráveis de 

clima sinalizam que o futuro do leite, em Rondônia, passará por aumentos expressivos da produção/área. O 

potencial é grande, porém está subutilizado.

A baixa produção/total de mão-de-obra, em média 170 litros/dia-homem, reflete o baixo custo de 

oportunidade da mão-de-obra na região, em especial no estrato até 50 litros/dia, cuja produtividade da mão-

de-obra foi de apenas 91 litros/dia-homem. No estrato de mais de 200 litros/dia, a produtividade foi de 242 

litros/dia-homem, o que representa melhor utilização desse fator de produção

4.2.9 Análise Financeira de Produção de Leite

A produção de leite e os derivados fabricados na própria empresa rural destinavam-se totalmente à 

venda, pois eram pequenas as quantidades do autoconsumo. Mesmo no estrato até 50 litros/dia, 94% do leite 

produzido destinava-se à venda, segundo Tabela 69, o que significa que o objetivo principal da atividade 

leiteira era gerar renda, e não alimentos para a família.86
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Na composição da renda bruta da atividade, o leite in natura representava 62,63%; derivados lácteos, 

0,31%; e venda de animais, 37,06% (Tabela 70 e Tabela 71). Tais resultados indicam que os produtores 

entrevistados tinham pouco costume de fabricar derivados para a venda ou para o autoconsumo. 

Provavelmente, esse comportamento esteja associado à questão cultural, decorrente da origem dos 

produtores.

Tabela 69 - Venda e autoconsumo do produtor de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Leite - vendido L/ano 9.036 26.777 52.575 157.350 28.143,54

- autoconsumo L/ano 518 798 1.129 608 635,19

Queijo - vendido kg/ano 11,94 - 3,00 - 7,80

- autoconsumo kg/ano 0,08 - - - 0,05

Requeijão - vendido kg/ano - - 2,00 - 0,18

- autoconsumo kg/ano - - - - -

Animais - vendidos cab/ano 9,95 4,46 27,60 69,22 15,07

- autoconsumo cab/ano 0,33 0,25 0,30 1,55 0,41

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 70 - Composição da renda bruta da atividade leiteira em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Leite R$/ano 1.988,00 5.754,39 12.128,00 36.253,00 6.342,49

Derivados do leite R$/ano 48,00 - 15,70 - 31,69

Animais R$/ano 1.720,00 4.067,17 7.040,40 15.550,00 3.752,10

Total R$/ano 3.756,00 9.821,56 19.184,10 51.803,00 10.126,28

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 71 - Distribuição percentual da renda bruta da atividade leiteira em Rondônia.

Dados de 2001/2002

Estratos de Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Leite % 52,93 58,59 63,22 69,98 62,63

Derivados do leite % 1,28 - 0,08 - 0,31

Animais % 45,79 41,41 36,70 30,02 37,06

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa de Campo. 87

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

E 
LE

IT
E



A composição da renda bruta é um bom indicador da especialização do sistema de produção. Em 

sistemas mais especializados, cujos animais estão acima de 7/8 holandês-zebu, o valor da produção do leite 

representa em torno de 90% da renda bruta da atividade leiteira. Em sistemas com animais cujo grau de 

sangue varia de 3/4 a 7/8 holandês-zebu, o valor da produção do leite representa em torno de 80% da renda 

bruta da atividade. Em sistemas com animais cujo grau de sangue varia de 1/2 a 3/4 holandês-zebu, o valor da 

produção de leite representa em torno de 70% da renda bruta da atividade. Em sistema de produção cujos 

animais têm menos de 1/2 sangue holandês-zebu, o valor da produção de leite está em torno de 60% da renda 

bruta da atividade. Este é o caso dos produtores entrevistados em Rondônia.

Em média, o valor da produção de leite correspondeu a 63% da renda da atividade leiteira dos 

entrevistados. No estrato até 50 litros/dia, tal participação foi de 53%; no de 51 a 100 litros/dia, 58%; no de 101 a 

200 litros/dia, 63%; e no de mais de 200 litros/dia, 70%. Os entrevistados com menores volumes de produção 

viam na produção de leite uma atividade marginal.

Nas Tabela 72, Tabela 73, Tabela 74, Tabela 75 e Tabela 76 são apresentados a renda, os custos de 

produção e os indicadores de resultados financeiros por estrato e para o total de produtores entrevistados. 

Inicialmente, uma explicação metodológica, comum a todas as tabelas: os dados são do total de atividade 

leiteira (1ª coluna) e do total do leite (2ª e 3ª colunas). Na atividade, além da produção de leite, estão incluídas a 

cria e a recria de animais machos e fêmeas. A passagem dos custos da atividade para os do leite tem como 

critério a participação da renda do leite na renda da atividade. Por exemplo: no estrato até 50 litros/dia, a 

relação renda do leite/renda da atividade leiteira foi de 54,21% (Tabela 72). O custo total da atividade/ano foi de 

R$ 5.351,46 e o custo do leite/ano, de R$ 2.901,03 (5.351,46 x 54,21%).

As comparações devem ser feitas dentro de uma mesma coluna. Assim, a renda bruta da atividade é 

comparável com os custos de atividade. Por outro lado, o preço do leite é comparável com o custo do leite, e 

não com o custo da atividade leiteira.

Os custos de produção são divididos em três grupos: 1) custo operacional efetivo, que inclui os 

desembolsos do produtor; são os custos diretos; 2) custo operacional total, que inclui o custo operacional 

efetivo, a mão-de-obra familiar (custo de oportunidade) e as depreciações dos investimentos; e 3) custo total, 

que inclui o custo operacional total e a remuneração do capital investido.
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Total da                           Total do Leite

Especificação Unidade Atividade

leiteira R$/ano R$/Litro
R$/ano

 1. RENDA BRUTA - RB:  

Leite  R$ 1.988,00 1.988,00 0,2033

Laticínios  R$ 48,00 48,00

Animais  R$ 1.720,00

 TOTAL  R$ 3.756,00 2.036,00 0,2033

 2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:  

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:  

Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho  R$ 5,88 3,19 0,0003

Manutenção de pastagens  R$ 42,70 23,15 0,0024

Manutenção de canaviais  R$ 0,02 0,01 -

Manutenção de capineiras  R$ - - -

Silagem  R$ 29,76 16,13 0,0017

Concentrados  R$ 13,00 7,05 0,0007

Minerais  R$ 266,00 144,20 0,0149

Medicamentos  R$ 388,00 210,33 0,0217

Hormônios  R$ 0,21 0,11 -

Materiais para ordenha  R$ 1,19 0,65 0,0001

Transporte do leite  R$ 352,00 190,82 0,0197

Energia e combustível  R$ 54,25 29,41 0,0030

Inseminação artificial  R$ - - -

Impostos e taxas  R$ 76,43 41,43 0,0043

Reparos de benfeitorias e máquinas  R$ 38,34 20,78 0,0021

Outros gastos de custeio  R$ 5,92 3,21 0,0003

 TOTAL DO C.O.E  R$ 1.273,70 690,47 0,0712

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  

Custo operacional efetivo  R$ 1.273,70 690,47 0,0714

Mão-de-obra familiar  R$ 1.119,35 606,80 0,0627

Depreciação                          - benfeitorias  R$ 773,00 419,04 0,0433

                                               - máquinas  R$ 82,04 44,47 0,0046

                                               - animais de serviços  R$ 55,00 29,82 0,0031

                                               - forrageiras não-anuais  R$ 488,00 264,54 0,0273

 TOTAL C.O.T  R$ 3.791,09 2.055,15 0,2124

2.3. CUSTO TOTAL  

Custo operacional total  R$ 3.791,09 2.055,15 0,2124

Remuneração do capital em:- benfeitorias  R$ 265,00 143,66 0,0149

                                               - máquinas  R$ 17,00 9,22 0,0010

                                               - animais  R$ 851,37 461,53 0,0477

                                               - forrageiras não-anuais  R$ 427,00 231,48 0,0239

 CUSTO TOTAL - C.T  R$ 5.351,46 2.901,03 0,2999

 3. RENDA DO LEITE/RENDA DA ATIVIDADE LEITEIRA  % 54,21%

 4. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS  

4.1. Margem bruta total (RB-COE)  R$/ano 2.482,30

4.2. Margem bruta unitária (RB-COE)  R$/Litro 0,26

4.3. Margem líquida total (RB-COT)  R$/ano (35,09)

4.4. Margem líquida unitária (RB-COT)  R$/Litro -

4.5. Lucro total (RB-CT)  R$/ano (1.595,46)

4.6. Lucro unitário (RB-CT)  R$/Litro (0,16)

4.7. Margem bruta anual/área  R$/ha 92,76

4.8. Margem bruta/vaca em lactação  R$/Cab 330,97

4.9. Margem bruta/total de vacas  R$/Cab 160,87

4.10. Taxa de retorno do capital sem terra  % a.a. -

4.11. Taxa de retorno do capital com terra  % a.a. -

Tabela 72 - Renda bruta, custos de produção e indicadores de resultados financeiros do produtor 
até 50 litros de leite por dia em Rondônia. Dados de 2001/2002.
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Tabela 73 - Renda bruta, custos de produção e indicadores de resultados financeiros do produtor de 
51 a 100 litros de leite por dia em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Total da       Total do Leite
Especificação Unidade Atividade                    

leiteira R$/ano R$/Litro
R$/ano

 1. RENDA BRUTA - RB:  

Leite  R$ 5.754,39 5.754,39 0,2100

Laticínios  R$ - -

Animais  R$ 4.067,17

 TOTAL  R$ 9.821,56 5.754,39 0,2100

 2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:  

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:  

Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho  R$ 106,21 62,23 0,0024

Manutenção de pastagens  R$ 406,62 238,24 0,0092

Manutenção de canaviais  R$ - - -

Manutenção de capineiras  R$ - - -

Silagem  R$ - - -

Concentrados  R$ 9,13 5,35 0,0002

Minerais  R$ 898,61 526,50 0,0202

Medicamentos  R$ 846,70 496,08 0,0191

Hormônios  R$ 0,65 0,38 -

Materiais para ordenha  R$ 2,39 1,40 0,0001

Transporte do leite  R$ 1.068,35 625,95 0,0241

Energia e combustível  R$ 70,25 41,16 0,0016

Inseminação artificial  R$ 64,35 37,70 0,0014

Impostos e taxas  R$ 173,70 101,77 0,0039

Reparos de benfeitorias e máquinas  R$ 57,09 33,45 0,0013

Outros gastos de custeio  R$ 4,78 2,80 0,0001

 TOTAL DO C.O.E  R$ 3.708,83 2.173,00 0,0836

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  

Custo operacional efetivo  R$ 3.708,83 2.173,00 0,0835

Mão-de-obra familiar  R$ 2.043,63 1.197,36 0,0460

Depreciação                             - benfeitorias  R$ 1.044,39 611,91 0,0235

                                                  - máquinas  R$ 162,82 95,40 0,0037

                                                  - animais de serviços  R$ 85,48 50,08 0,0019

                                                  - forrageiras não-anuais  R$ 1.369,13 802,17 0,0308

 TOTAL C.O.T  R$ 8.414,28 4.929,93 0,1894

2.3. CUSTO TOTAL  

Custo operacional total  R$ 8.414,28 4.929,93 0,1895

Remuneração do capital em:   - benfeitorias  R$ 406,83 238,36 0,0092

                                                  - máquinas  R$ 39,26 23,00 0,0009

                                                  - animais  R$ 2.138,40 1.252,89 0,0482

                                                  - forrageiras não-anuais  R$ 1.176,17 689,12 0,0265

 CUSTO TOTAL - C.T  R$ 12.174,94 7.133,30 0,2743

 3. RENDA DO LEITE/RENDA DA ATIVIDADE LEITEIRA  % 58,59%

 4. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS  

4.1. Margem bruta total (RB-COE)  R$/ano 6.112,73

4.2. Margem bruta unitária (RB-COE) R$/Litro 0,23

4.3. Margem líquida total (RB-COT)  R$/ano 1.407,28

4.4. Margem líquida unitária (RB-COT)  R$/Litro 0,05

4.5. Lucro total (RB-CT)  R$/ano (2.353,38)

4.6. Lucro unitário (RB-CT)  R$/Litro (0,09)

4.7. Margem bruta anual/área  R$/ha 94,70

4.8. Margem bruta/vaca em lactação R$/Cab 330,78

4.9. Margem bruta/total de vacas R$/Cab 169,80

4.10. Taxa de retorno do capital sem terra % a.a. 2,79

4.11. Taxa de retorno do capital com terra % a.a. 1,27
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Total da        Total do Leite
Especificação Unidade Atividade                   

leiteira R$/ano R$/Litro
R$/ano

 1. RENDA BRUTA - RB:  

Leite  R$ 12.128,00 12.128,00 0,2267

Laticínios  R$ 15,70 15,70

Animais  R$ 7.040,40

 TOTAL  R$ 19.184,10 12.143,70 0,2267

 2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:  

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:  

Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho  R$ 1.474,50 933,36 0,0188

Manutenção de pastagens  R$ 344,48 218,06 0,0044

Manutenção de canaviais  R$ - - -

Manutenção de capineiras  R$ - - -

Silagem  R$ - - -

Concentrados  R$ 306,10 193,76 0,0039

Minerais  R$ 851,50 539,00 0,0108

Medicamentos  R$ 991,60 627,68 0,0126

Hormônios  R$ 1,80 1,14 -

Materiais para ordenha  R$ 52,50 33,23 0,0007

Transporte do leite  R$ 2.152,00 1.362,22 0,0274

Energia e combustível  R$ 341,23 216,00 0,0043

Inseminação artificial  R$ - - -

Impostos e taxas  R$ 344,27 217,92 0,0044

Reparos de benfeitorias e máquinas  R$ 109,00 69,00 0,0014

Outros gastos de custeio  R$ 7,50 4,75 0,0001

 TOTAL DO C.O.E  R$ 6.976,48 4.416,11 0,0888

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  

Custo operacional efetivo  R$ 6.976,48 4.416,11 0,0889

Mão-de-obra familiar  R$ 1.998,50 1.265,05 0,0255

Depreciação                               - benfeitorias  R$ 1.789,00 1.132,44 0,0228

                                                    - máquinas  R$ 496,54 314,31 0,0063

                                                    - animais de serviços  R$ 116,60 73,81 0,0015

                                                    - forrageiras não-anuais  R$ 1.266,00 801,38 0,0161

 TOTAL C.O.T  R$ 12.643,12 8.003,09 0,1611

2.3. CUSTO TOTAL  

Custo operacional total  R$ 12.643,12 8.003,09 0,1610

Remuneração do capital em:     - benfeitorias  R$ 684,50 433,29 0,0087

                                                    - máquinas  R$ 215,90 136,66 0,0027

                                                    - animais  R$ 3.176,34 2.010,62 0,0405

                                                    - forrageiras não-anuais  R$ 1.263,20 799,61 0,0161

 CUSTO TOTAL - C.T  R$ 17.983,06 11.383,28 0,2290

 3. RENDA DO LEITE/RENDA DA ATIVIDADE LEITEIRA  % 63,30%

 4. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS  

4.1. Margem bruta total (RB-COE)  R$/ano 12.207,62

4.2. Margem bruta unitária (RB-COE) R$/Litro 0,25

4.3. Margem líquida total (RB-COT)  R$/ano 6.540,98

4.4. Margem líquida unitária (RB-COT)  R$/Litro 0,13

4.5. Lucro total (RB-CT)  R$/ano 1.201,04

4.6. Lucro unitário (RB-CT)  R$/Litro 0,02

4.7. Margem bruta anual/área  R$/ha 181,72

4.8. Margem bruta/vaca em lactação R$/Cab 347,80

4.9. Margem bruta/total de vacas R$/Cab 216,83

4.10. Taxa de retorno do capital sem terra % a.a. 7,89

4.11. Taxa de retorno do capital com terra % a.a. 4,29

Tabela 74 - Renda bruta, custos de produção e indicadores de resultados financeiros do produtor de 
101 a 200 litros de leite por dia em Rondônia. Dados de 2001/2002.
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Tabela 75 - Renda bruta, custos de produção e indicadores de resultados financeiros do produtor de 
mais de 200 litros de leite por dia em Rondônia. Dados de 2001/2002.

 
Total da 

       Total do Leite
Especificação Unidade Atividade                  

leiteira R$/ano R$/Litro
R$/ano

 1. RENDA BRUTA - RB:  

Leite  R$ 36.253,00 36.253,00 0,2367

Laticínios  R$ - -

Animais  R$ 15.550,00

 TOTAL  R$ 51.803,00 36.253,00 0,2367

 2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:  

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:  

Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho  R$ 1.284,22 898,70 0,0057

Manutenção de pastagens  R$ 2.950,90 2.065,04 0,0131

Manutenção de canaviais  R$ 5,56 3,89 -

Manutenção de capineiras  R$ - - -

Silagem  R$ - - -

Concentrados  R$ 1.335,00 934,23 0,0059

Minerais  R$ 2.361,00 1.652,23 0,0105

Medicamentos  R$ 3.303,00 2.311,44 0,0146

Hormônios  R$ 66,00 46,19 0,0003

Materiais para ordenha  R$ 744,44 520,96 0,0033

Transporte do leite  R$ 4.834,00 3.382,83 0,0214

Energia e combustível  R$ 566,74 396,60 0,0025

Inseminação artificial  R$ - - -

Impostos e taxas  R$ 1.331,73 931,94 0,0059

Reparos de benfeitorias e máquinas  R$ 1.950,00 1.364,61 0,0086

Outros gastos de custeio  R$ - - -

 TOTAL DO C.O.E  R$ 20.732,59 14.508,67 0,0918

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  

Custo operacional efetivo  R$ 20.732,59 14.508,67 0,0919

Mão-de-obra familiar  R$ 6.418,04 4.491,34 0,0284

Depreciação                              - benfeitorias  R$ 2.669,00 1.867,77 0,0118

                                                   - máquinas  R$ 1.432,55 1.002,50 0,0063

                                                   - animais de serviços  R$ 448,00 313,51 0,0020

                                                   - forrageiras não-anuais  R$ 2.726,00 1.907,65 0,0121

 TOTAL C.O.T  R$ 34.426,18 24.091,44 0,1525

2.3. CUSTO TOTAL  

Custo operacional total  R$ 34.426,18 24.091,44 0,1525

Remuneração do capital em:     - benfeitorias  R$ 1.222,00 855,16 0,0054

                                                   - máquinas  R$ 467,00 326,81 0,0021

                                                   - animais  R$ 7.311,80 5.116,80 0,0324

                                                   - forrageiras não-anuais  R$ 2.708,00 1.895,06 0,0120

 CUSTO TOTAL - C.T  R$ 46.134,98 32.285,26 0,2044

 3. RENDA DO LEITE/RENDA DA ATIVIDADE LEITEIRA  % 69,98%

 4. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS  

4.1. Margem bruta total (RB-COE)  R$/ano 31.070,41

4.2. Margem bruta unitária (RB-COE) R$/Litro 0,20

4.3. Margem líquida total (RB-COT)  R$/ano 17.376,82

4.4. Margem líquida unitária (RB-COT)  R$/Litro 0,11

4.5. Lucro total (RB-CT)  R$/ano 5.668,02

4.6. Lucro unitário (RB-CT)  R$/Litro 0,04

4.7. Margem bruta anual/área  R$/ha 179,98

4.8. Margem bruta/vaca em lactação R$/Cab 368,44

4.9. Margem bruta/total de vacas R$/Cab 214,78

4.10. Taxa de retorno do capital sem terra % a.a. 9,75

4.11. Taxa de retorno do capital com terra % a.a. 5,33
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Tabela 76 - Renda bruta, custos de produção e indicadores de resultados financeiros da média dos 
produtores de leite de Rondônia. Dados de 2001/2002.

Total da       Total do Leite
Especificação Unidade Atividade                     

leiteira R$/ano R$/Litro
R$/ano

 1. RENDA BRUTA - RB:  

Leite  R$ 6.342,49 6.342,49 0,2100

Laticínios  R$ 31,69 31,69

Animais  R$ 3.752,10

 TOTAL  R$ 10.126,28 6.374,18 0,2100

 2. CUSTOS DE PRODUÇÃO:  

2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE:  

Mão-de-obra contratada para manejo do rebanho  R$ 255,87 161,07 0,0057

Manutenção de pastagens  R$ 372,19 234,29 0,0083

Manutenção de canaviais  R$ 0,45 0,28 -

Manutenção de capineiras  R$ - - -

Silagem  R$ 18,80 11,83 0,0004

Concentrados  R$ 142,30 89,58 0,0032

Minerais  R$ 610,39 384,24 0,0136

Medicamentos  R$ 763,62 480,70 0,0171

Hormônios  R$ 5,63 3,54 0,0001

Materiais para ordenha  R$ 64,61 40,67 0,0014

Transporte do leite  R$ 1.008,26 634,70 0,0225

Energia e combustível  R$ 123,11 77,50 0,0027

Inseminação artificial  R$ 12,98 8,17 0,0003

Impostos e taxas  R$ 218,65 137,64 0,0049

Reparos de benfeitorias e máquinas  R$ 199,24 125,42 0,0044

Outros gastos de custeio  R$ 5,36 3,37 0,0001

 TOTAL DO C.O.E  R$ 3.801,46 2.393,02 0,0847

2.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT  

Custo operacional efetivo  R$ 3.801,46 2.393,02 0,0849

Mão-de-obra familiar  R$ 1.801,26 1.133,89 0,0402

Depreciação- benfeitorias  R$ 1.066,56 671,40 0,0238

- máquinas  R$ 241,32 151,91 0,0054

- animais de serviços  R$ 97,58 61,43 0,0022

- forrageiras não-anuais  R$ 910,70 573,29 0,0203

 TOTAL C.O.T  R$ 7.918,88 4.984,93 0,1768

2.3. CUSTO TOTAL  

Custo operacional total  R$ 7.918,88 4.984,93 0,1768

Remuneração do capital em:- benfeitorias  R$ 405,97 255,56 0,0091

- máquinas  R$ 74,46 46,87 0,0017

- animais  R$ 1.825,01 1.148,84 0,0408

- forrageiras não-anuais  R$ 831,58 523,48 0,0186

 CUSTO TOTAL - C.T  R$ 11.055,90 6.959,69 0,2470

 3. RENDA DO LEITE/RENDA DA ATIVIDADE LEITEIRA  % 62,95%

 4. INDICADORES DE RESULTADOS FINANCEIROS  

4.1. Margem bruta total (RB-COE)  R$/ano 6.324,82

4.2. Margem bruta unitária (RB-COE) R$/Litro 0,22

4.3. Margem líquida total (RB-COT)  R$/ano 2.207,40

4.4. Margem líquida unitária (RB-COT)  R$/Litro 0,08

4.5. Lucro total (RB-CT)  R$/ano (929,62)

4.6. Lucro unitário (RB-CT)  R$/Litro (0,03)

4.7. Margem bruta anual/área  R$/ha 130,54

4.8. Margem bruta/vaca em lactação R$/Cab 347,52

4.9. Margem bruta/total de vacas R$/Cab 189,54 23.582,03 23797,13

4.10. Taxa de retorno do capital sem terra % a.a. 4,75 50.506,04 60733,16

4.11. Taxa de retorno do capital com terra % a.a. 2,41 82.945,30 69633,94
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A margem bruta - resultante da diferença entre a renda bruta e o custo operacional efetivo - deve ser 

positiva, mesmo no curto prazo. A margem líquida - resultante da diferença entre a renda bruta e o custo 

operacional total - deve ser positiva no médio prazo, mas pode até ser negativa no curto prazo, em razão do baixo 

custo de oportunidade da mão-de-obra. Finalmente, o lucro - resultante da diferença entre a renda bruta e o custo 

total - deve ser positivo no longo prazo, para que o projeto seja atrativo, podendo até ser negativo no médio prazo, 

já que o produtor continuará na atividade, em razão das imperfeições do mercado de capitais e das poucas 

opções que ele tem de trabalhar fora da propriedade.

O preço do leite aumenta com o aumento do volume, o que indica que há pagamento diferenciado: preço 

mais alto para o grande produtor e preço mais baixo para o pequeno produtor. No período de junho de 2001 a maio 

de 2002, o preço médio recebido pelos produtores entrevistados foi de 21 centavos de real (preço bruto, sem 

descontar impostos e frete). Entre os estratos, os preços recebidos foram 20,33; 21,00; 22,67 e 23,67 centavos, 

respectivamente, para os estratos até 50 litros/dia; de 51 a 100; de 101 a 200; e de mais de 200 litros/dia. A 

diferença entre o preço maior (23,67 centavos) e o menor (20,33 centavos) correspondeu a 16%, que é 

significativo, conforme a Tabela 77.

O custo operacional efetivo do leite, para todos os entrevistados, foi de apenas 8,47 centavos de real/litro, 

o que reflete as pequenas quantidades de insumos utilizados, ou seja, o baixo nível tecnológico. Entre os estratos, 

o custo operacional efetivo elevou com o aumento da produção, o que indica maior utilização de insumos pelos 

grandes produtores, segundo Tabela 77.

Para todos os entrevistados, o custo operacional total foi de 17,68 centavos/litro, variando de 21,24, no 

estrato até 50 litros/dia, a 15,25, no de mais de 200 litros/dia, ou seja, houve redução de 39% entre os estratos 

extremos. A redução do custo operacional total, decorrente do aumento da produção, é explicada pela maior 

participação da mão-de-obra familiar nos custos dos pequenos produtores. Enquanto a mão-de-obra familiar 

representou 30% do custo operacional do pequeno produtor, ela correspondeu a 18% do custo do grande. Outro 

aspecto a ser considerado diz respeito ao capital investido em benfeitorias, máquinas e animais. Em relação ao 

volume de leite produzido, o capital empatado pelo pequeno produtor foi maior que o do grande. Por isto, os 

valores das depreciações/litro do pequeno produtor foram maiores.
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Tabela 77 - Resumo de rendas, custos e indicadores financeiros dos produtores entrevistados
em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos de produção de leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

Preço do leite R$/litro 0,2033 0,2100 0,2267 0,2367 0,2100

Renda bruta da atividade R$/ano 3.756,00 9.821,56 19.184,10 51.803,00 10.126,28

Custo operacional efetivo do leite R$/litro 0,0712 0,0836 0,088 0,0918 0,0847

Custo operacional. total do leite R$/litro 0,2124 0,1894 0,1611 0,1525 0,1768

Custo total do leite R$ 0,2999 0,2743 0,2290 0,2044 0,2470

Margem bruta unitária da atividade R$/litro 0,26 0,23 0,25 0,20 0,22

Margem bruta total da atividade R$/ano 2.482,30 6.112,73 12.207,62 31.070,41 6.324,82

Margem líquida unitária da atividade R$/litro 0,05 0,13 0,11 0,08

Margem líquida total da atividade R$/ano -35,09 1.407,28 6.540,98 17.376,82 2.207,40

Lucro unitário da atividade R$/litro -0,09 0,02 0,04 -0,03

Lucro total da atividade R$/ano -1.595,46 -2.353,38 1.201,04 5.668,02 -929,62

Margem bruta anual/área R$/ha 92,76 94,70 181,72 179,98 130,54

Margem bruta anual/vaca lactação R$/cab. 330,97 330,78 347,80 368,44 347,52

Margem bruta anual/total vacas R$/cab. 160,87 169,80 216,83 214,78 189,54

Taxa retorno Cap. sem terra % a.a. 2,79 7,89 9,75 4,75

Taxa ret. Cap. com terra % a.a. 1,27 4,29 5,33 2,41

Fonte: Tabelas 72, 73, 74, 75 e 76.

A média do custo total, para todos os entrevistados, foi de 24,70 centavos/litro, variando de 29,94, no 

estrato até 50 litros/dia, a 20,44, no de mais de 200 litros/dia, ou seja, a variação nos estratos extremos 

correspondeu a 46%. O maior custo total médio dos pequenos produtores é explicado pelo elevado custo fixo 

médio.

Os resultados de preço e custos de produção de leite podem ser assim resumidos: 1) O preço 

aumentou com o aumento da produção; a diferença entre o menor e o maior foi de 16%; 2) O custo operacional 

efetivo, por litro de leite, aumentou com o aumento da produção, em razão das maiores quantidades de 

insumos utilizados pelos grandes produtores. A diferença entre o menor e o maior correspondeu a 29%; 3) O 

custo operacional total, por litro de leite, reduziu com o aumento da produção, em razão da elevada 

participação da mão-de-obra familiar nos estratos de menor produção. A diferença entre o menor e o maior 

correspondeu a 39%; 4) O custo total, por litro, reduziu com o aumento da produção, em razão dos elevados 

custos fixos médios dos pequenos produtores. A diferença entre o menor e o maior foi de 46%. 95
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A margem bruta de atividade/litro, resultante da diferença entre a renda bruta e o custo operacional 

efetivo, reduziu com o aumento da produção. No estrato até 50 litros/dia, a margem bruta foi de 26 centavos de 

real e, no de mais de 200 litros, 20 centavos. Vale destacar que o pequeno produtor recebeu o menor preço, 

porém teve a maior margem/litro, porque seu custo operacional efetivo era significativamente menor que o do 

grande produtor.

Tendo como indicador de eficiência econômica a margem bruta/litro, a melhor situação foi a do produtor 

do estrato até 50 litros/dia. Entretanto, a margem bruta total do pequeno produtor (R$ 2.482,00/ano) foi muito 

menor que a do grande produtor (R$ 31.070,00/ano). Isto porque, enquanto a produção do pequeno era de 

9.672 litros/ano, a do grande era de 157.957 litros/ano. Esse resultado confirma uma célebre frase sobre a 

agricultura tradicional: "eficiente, porém pobre". A maior eficiência do pequeno produtor não é traduzida em 

maior ganho anual, porque o volume de leite é muito pequeno.

A margem bruta/hectare indica o poder de competição do leite em relação a outras atividades 

agrícolas. O procedimento usual compara o aluguel da terra, por hectare, com a margem bruta/hectare. De 

acordo com esse critério, a produção de leite dos estratos até 50 litros e de 51 a 100 litros não tinha poder de 

competição. Por outro lado, a dos estratos de 101 a 200 e mais de 200 litros/dia tinha poder de competição com 

outras atividades agrícolas.

Finalmente, a taxa de retorno do capital, indicador que engloba todos os resultados de renda e de 

custos, mostra a atratividade do projeto. Em geral, considera-se 6% ao ano como taxa limite de atratividade, 

que representa a taxa de juros da caderneta de poupança. No cálculo da taxa de retorno, considerou-se, 

inicialmente, o capital empatado em benfeitorias, máquinas e animais, excluindo o capital em terra. A seguir, foi 

incluído o capital em terra no capital de empresa rural.

Do ponto de vista financeiro, os sistemas de produção dos estratos até 50 litros e de 51 a 100 litros/dia 

não foram atrativos porque as taxas de retorno do capital foram menores que 6% ao ano, tanto no capital sem 

terra como no com terra. Os sistemas de produção do estrato de 101 a 200 litros/dia foram atrativos, 

considerando-se o capital sem terra, mas não o foram com o capital com terra. Os sistemas de produção acima 

de 200 litros foram atrativos financeiramente, tanto no capital sem terra como no com terra.

Em resumo, o conjunto dos indicadores de eficiência financeira dos produtores entrevistados, no 

estrato de mais de 200 litros/dia, mostra que os produtores foram eficientes e apresentaram grande poder de 

competição. Vale repetir que os produtores deste estrato responderam por 44% da produção total de 

Rondônia.

4.2.10 Avaliação do Entrevistado sobre a Produção de Leite

Ao ser questionado sobre o "porquê de ele optar por produzir leite", o entrevistado teve cinco 

alternativas para escolher as três mais importantes. A primeira alternativa, de maior freqüência, foi o fato de ele 

obter renda mensal, segundo 77% dos entrevistados (Tabela 78). A segunda alternativa foi pelo fato de o leite 

combinar bem com outra exploração, conforme 46% dos entrevistados (Tabela 79). Finalmente, a terceira 

alternativa foi o fato de o produto ter mercado garantido, de acordo com 43% dos entrevistados (Tabela 80).96
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Pela análise desses resultados, pode-se concluir que a maioria dos entrevistados visualizava a 

produção de leite como uma atividade com poucas características capitalistas, em que o objetivo principal é o 

lucro. Os resultados indicam que predomina, entre os entrevistados, uma percepção de subsistência, por isto 

não arriscam em adotar insumos modernos.

A resposta "produz leite porque é um negócio lucrativo" foi escolhida apenas por 6% dos entrevistados, 

como primeira alternativa. Tal percentual está associado ao pequeno volume produzido e, por conseqüência, 

ao pequeno ganho total, visto que os ganhos unitários (por litro) foram significativos. O problema do pequeno 

produtor não é a margem bruta/litro, mas a margem bruta total.

Quanto à opinião de que a produção de leite não é um negócio atrativo, segundo a maioria dos 

entrevistados, esta percepção dificulta, sobremaneira, a inovação tecnológica. A racionalidade econômica do 

produtor o induz a uma posição defensiva, enquanto ele acreditar que a produção de leite não é um negócio 

atrativo. Antes de tudo, é preciso convencê-lo de que ele pode ganhar dinheiro com a produção de leite.

Tabela 78 - Freqüência da 1ª alternativa escolhida pelo produtor de leite em Rondônia, sobre 
a pergunta: "Por que produz leite". Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

É um negócio lucrativo % 6,82 4,55 6,25 4,35 6,16

Tem renda mensal % 75,91 84,85 78,13 60,87 76,83

Combina com outra exploração % 10,91 4,55 6,25 21,74 9,98

Tem mercado garantido % 5,00 3,03 3,13 8,70 4,69

Não sabe fazer outra coisa % - - - - -

Emprega a família % 1,36 3,03 6,25 4,35 2,34

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Tabela 79 - Freqüência da 2ª alternativa escolhida pelo produtor de leite em Rondônia,
sobre a pergunta: "Por que produz leite". Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

É um negócio lucrativo % 5,43 1,52 3,13 21,74 5,56

Tem renda mensal % 18,10 13,64 15,63 34,78 18,13

Combina com outra exploração % 48,87 50,00 37,50 17,39 45,92

Tem mercado garantido % 16,29 25,76 25,00 17,39 19,00

Não sabe fazer outra coisa % 0,90 1,52 - - 0,88

Emprega a família % 10,41 7,58 18,75 8,70 10,53

Fonte: Pesquisa de Campo.

Tabela 80 - Freqüência da 3ª alternativa escolhida pelo produtor de leite em Rondônia
sobre a pergunta: "Por que produz leite". Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

É um negócio lucrativo % 14,02 13,85 6,25 8,70 12,90

Tem renda mensal % 4,67 1,54 3,13 - 3,61

Combina com outra exploração % 13,55 23,08 31,25 17,39 17,29

Tem mercado garantido % 46,26 33,85 50,00 34,78 43,45

Não sabe fazer outra coisa % 0,93 - - 4,35 0,90

Emprega a família % 20,56 27,69 9,38 34,78 21,84

Fonte: Pesquisa de Campo.

Outro aspecto também interessante diz respeito à alternativa de produzir leite porque emprega a 

família, em que a freqüência de escolha foi de apenas 2%, como primeira alternativa; 10% como segunda e 

22% como terceira escolha. A baixa freqüência da escolha da produção de leite para empregar a família pode 

estar associada ao pequeno volume de produção. A produção da maioria dos entrevistados foi tão pequena 

que utilizou pouca mão-de-obra e, por isso, gerou pouco emprego.
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Ao serem questionados sobre o que pretendiam com a produção de leite nos próximos anos, conforme 

Tabela 81, 83% dos produtores responderam que pretendiam melhorar a tecnologia e aumentar a produção, 

resposta mais freqüente; 10% dos produtores responderam pretender continuar como está; e 7%, abandonar a 

atividade. Esses resultados são animadores, mesmo num quadro de baixa adoção de tecnologia. A resposta 

do produtor pode implicar a necessidade de tornar a produção de leite um negócio atrativo, visto que a 

realidade mostra um ganho mensal muito pequeno (muitas vezes inferior ao salário mínimo), embora o 

custo/litro seja reduzido.

Finalmente, uma questão que foi enfatizada em diversos momentos neste relatório diz respeito ao 

futuro da produção de leite em Rondônia, cujo ponto central foi a pequena escala de produção da maioria dos 

produtores entrevistados. Por essa razão, o ganho total foi pequeno, mesmo com baixo custo de produção e 

elevada margem unitária. Para aumentar a escala de produção, o caminho não seria a ampliação do atual 

modelo de produção extensiva, já que a área disponível para o gado é pequena (em média, 48 hectares), mas a 

efetivação de mudanças tecnológicas. Com a mudança tecnológica viria o aumento do custo de produção, que 

pressionaria a elevação de preços. A possível redução da margem unitária poderia ser compensada pelo 

aumento da produção. Mesmo em pequenas áreas, o produtor deve objetivar aumentos de produção de leite, 

visto ser esta condição necessária para que a atividade seja um negócio atrativo.

Tabela 81 - Freqüência da opinião do produtor sobre seus planos para os próximos anos, 
com a produção de leite em Rondônia. Dados de 2001/2002.

Estratos Produção de Leite (litros/dia)
Especificação Unidade Média

Até 50 51 a 100 101 a 200 Acima de 200

O que pretende com a produção

de leite:       

Continuar como está % 10,45 9,09 6,25 8,70 9,68

Melhorar a tecnologia e aumentar

a produção % 80,45 89,39 81,25 91,30 82,98

Reduzir a produção % 0,91 - 3,13 - 0,88

Abandonar a atividade % 8,18 1,52 9,38 - 6,46

Fonte: Pesquisa de Campo.
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4.2.11 Resumo dos Resultados

Os resultados apresentados da pesquisa de campo são resumidos, a seguir, e possibilitam as 

seguintes conclusões:

! O diagnóstico da produção de leite em Rondônia foi feito a partir de uma amostra de 457 produtores, 

que foram entrevistados em suas respectivas propriedades.

! A amostra foi dividida entre os principais municípios produtores de leite em Rondônia, de acordo com a 

participação de cada um na produção do Estado, e estratificada de acordo com a distribuição do 

número de produtores de leite na população.

! Os dados coletados, referentes a preços e quantidades de insumos, serviços e produtos, são do 

período de junho de 2001 a maio de 2002.

! Os produtores entrevistados tinham, em média, 48 anos de idade e 4,18 anos de escolaridade.

! A grande maioria dos entrevistados (77%) era originária de outros estados brasileiros, e 96% dos 

entrevistados residiam na própria empresa rural.

! A mão-de-obra utilizada na produção de leite era familiar, em sua maioria. Do total de dias-homem/ano, 

85% era de mão-de-obra familiar. Em 57% dos casos, a esposa trabalhava na produção de leite, 

ordenhando e ajudando no manejo do gado.

! Os investimentos em terra abrangiam 50% do capital empatado, o que demonstra que os sistemas de 

produção eram extensivos.

! A área média para gado de leite era de apenas 48 hectares, o que sinaliza a necessidade de aumento 

da produtividade da terra, com vistas no aumento da produção de leite. 

! As áreas de cana-de-açúcar, capineira e silagem eram insignificantes, o que indica que praticamente 

não havia alimentação volumosa para suplementar o rebanho.

! Apenas 3,5% dos entrevistados possuíam trator e 5,2%, resfriador do leite, o que demonstra o baixo 

nível tecnológico dos produtores. A pequena freqüência de resfriadores de leite representa um 

condicionante da melhoria da qualidade do leite.

! Apesar da inexistência de tratos culturais, a capacidade de suporte das pastagens era de 1,26 

UA/hectare, o que indica o grande potencial da produção de leite no pasto.

! Em todos os estratos, especialmente no de pequenos produtores, havia muitos animais nas categorias 

de novilhas, bezerras e machos em recria e engorda, o que demonstra que os produtores estavam mais 

interessados na produção de animais do que de leite.

! O técnico da EMATER-RO foi citado, pelos entrevistados, como a principal fonte de informação sobre 

gado de leite. Em segundo lugar aparece o vizinho, como principal fonte de informação sobre o gado de 

leite, especialmente nos estratos de pequena produção.

! Era baixa a freqüência do técnico do laticínio como fonte de informação sobre gado de leite.100
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! Quanto aos meios de comunicação à distância, o programa de TV Globo Rural tinha a maior 

freqüência.

! Ao serem questionados sobre o número de visitas do técnico à propriedade no último ano, 47% dos 

entrevistados responderam que não haviam recebido nenhuma visita, e 41% responderam que 

receberam 1 a 2 visitas no último ano, o que demonstra significativas deficiências na orientação técnica 

dada aos produtores.

! O conteúdo das informações transmitidas aos produtores entrevistados referia-se à sanidade do 

rebanho e alimentação dos animais; entretanto, os entrevistados afirmaram ter mais carência de 

informações sobre mercado, planejamento da empresa rural e custos. Para eles, o que estava sendo 

ofertado não era o que estava sendo demandado.

! Apenas 3,5% dos entrevistados já haviam participado de treinamento do SEBRAE e 3,8%, do SENAR.

! Havia significativas diferenças entre o pequeno e o grande produtor na administração da empresa 

rural, já que o grande produtor dedicava-se mais tempo à atividade, fazia mais controles, estabelecia 

metas de produção e produtividade, enfim, administrava melhor a produção de leite.

! Dos entrevistados, 50% não concordavam com o sistema de preço diferenciado em cota e excesso, 

comportamento explicado pela elevada sazonalidade de produção, em média, 52%.

! A maioria dos entrevistados não concordava com o preço diferenciado por volume (68%), mas 

concordava com o preço diferenciado por qualidade (87%).

! Embora a maioria concordasse com o pagamento por qualidade, tudo indica que a qualidade do leite 

produzido em Rondônia não era boa, especialmente quanto à contagem bacteriana. A pequena 

freqüência de tanques de resfriamento na empresa rural reforça esta tese.

! Energia elétrica e estradas não representavam obstáculos ao resfriamento do leite na empresa rural.

! De modo geral, o nível de conhecimento sobre tecnologia de produção era muito deficiente, segundo 

os entrevistados.

! Foi aplicado um teste de conhecimento aos produtores entrevistados, no qual havia 10 perguntas e 

cada pergunta, peso 10, de modo que a nota seria 100 para quem acertasse as 10 perguntas. Para 

todos os entrevistados, a nota média foi de 44; 40 para os pequenos produtores, e 65 para os grandes.

! Praticamente não havia suplementação alimentar para o rebanho, nem volumosa nem concentrada, 

razão por que a maioria dos produtores entrevistados era de extratores de leite.

! Um dos principais problemas da produção de leite era a pouca especialização do rebanho para 

produção de leite, visto que 86% das vacas não eram especializadas.

! A falta de especialização do rebanho fazia com que as vacas tivessem baixa capacidade de resposta à 

alimentação suplementar, criando, assim, um círculo vicioso que resultava em baixos índices de 

produtividade, os quais só poderiam ser rompidos com a introdução de animais de maior potencial para 

a produção de leite.

! A mudança de um sistema de produção de baixa produtividade, porém equilibrado, para outro de alta 

produtividade e também equilibrado exige uma estratégia de ação que considera o tempo de retorno 

dos investimentos. 101
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! As práticas de manejo do rebanho eram deficientes, segundo todos os entrevistados; todavia, as 

deficiências eram maiores nos estratos de pequenos produtores.

! Entre os entrevistados, muitos pequenos produtores tinham pouca participação na produção total, e 

poucos grandes produtores, muita.

! A concentração da produção em Rondônia era menor que a de outros estados tradicionais na produção 

de leite, mas tudo indica que apresentava tendência a aumentar.

! A produção média dos entrevistados era de 77 litros/dia; entretanto, a produção do estrato de mais de 

200 litros/dia era de 433 litros/dia, estrato que responde por 44% da produção total.

! Considerando-se todos os entrevistados, a média da produção/vaca em lactação era de 3,75 litros/dia 

e a da produção/total de vacas, 1,93 litro/dia, valores extremamente baixos, o que leva os produtores a 

serem classificados como extratores de leite.

! No estrato de mais de 200 litros/dia, a média da produção/vaca em lactação era de 5,13 litros/dia e da 

produção/total de vacas, 2,99 litros/dia.

! O objetivo principal da atividade leiteira era renda e não alimentos para a família nas formas in natura ou 

de derivados.

! Na composição da renda bruta, a venda de leite representava 63%, o que indica a pouca 

especialização do rebanho. Nos pequenos produtores, tal participação era de 53% e, nos grandes, de 

70%.

! No período de junho de 2001 a maio de 2002, o preço médio recebido pelo produtor de leite, em 

Rondônia, era de R$ 0,21/litro. Nesse mesmo período, o preço médio de Minas Gerais era de R$ 

0,37/litro. A diferença de 76% dá a Rondônia um poder de competição com o leite produzido em Minas, 

especialmente na forma de derivados, como queijos.

! O custo operacional efetivo do leite, para todos os entrevistados, era de apenas 8,47 centavos de 

real/litro. Entre os estratos, o custo operacional efetivo/litro crescia com o aumento da produção, dada 

a maior utilização de insumos dos grandes produtores.

! O custo operacional total do leite, para todos os entrevistados, era de 17,68 centavos de real/litro, 

variando de 21,24 centavos, no estrato até 50 litros/dia, a 15,25 centavos, no estrato de mais de 200 

litros/dia.

! O custo total do leite, para todos os entrevistados, era de 24,70 centavos de real/litro, variando de 

29,94, no estrato até 50 litros/dia, a 20,44, no de mais de 200 litros/dia.

! O preço do leite e o custo operacional efetivo/litro aumentavam com o aumento da produção.

! O custo operacional total/litro e o custo total/litro reduziam com o aumento da produção.

! A margem bruta média de todos os entrevistados era de 22 centavos de real/litro, variando de 26, no 

estrato até 50 litros/dia, a 20, no estrato de mais de 200 litros/dia.

! A margem bruta anual média era de R$ 6.324,82, variando de R$ 2.482,30, no estrato até 50 litros/dia, a 

R$ 31.070,41, no de mais de 200 litros/dia.102
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Apesar de ser eficiente na produção de leite, do ponto de vista econômico, o pequeno produtor 

continuava pobre.

Ao utilizar como indicador a margem bruta/hectare, constata-se que a produção de leite dos estratos 

até 50 litros/dia e de 51 a 100 litros/dia não tinha poder de competição com outras atividades agrícolas; 

ao contrário dos estratos de 101 a 200 e acima de 200 litros/hectare, que tinham poder de competição 

com outras atividades agrícolas.

Considerando-se 6% ao ano como limite mínimo de retorno do capital para que o projeto seja atraente 

(taxa de juros de poupança), os sistemas de produção dos estratos de 101 a 200 litros/dia e acima de 

200 litros/dia eram atrativos quando o valor da terra não estava incluído no capital total, enquanto os 

sistemas de produção do estrato acima de 200 litros/dia eram atrativos mesmo quando o valor da terra 

estava incluído no capital total.

Ao ser questionado o motivo pelo qual produzia leite, a resposta mais freqüente dada pelo produtor foi a 

de que a atividade leiteira tinha renda mensal. A resposta "produzia leite porque é um negócio 

lucrativo" foi citada por apenas 6% dos entrevistados.

O baixo percentual de escolha da resposta "produzir leite é um negócio lucrativo" está no fato de que 

havia pequeno volume de produção, porque os ganhos unitários eram expressivos.

Apenas 2% dos entrevistados responderam que produziam leite para empregar a família, o que 

também está associado ao baixo volume de produção, além do baixo nível tecnológico.

Quanto ao futuro da produção de leite, 83% dos entrevistados responderam que pretendiam melhorar a 

tecnologia e aumentar a produção. Essa percepção otimista reforça a tese do grande potencial do 

estado de Rondônia na produção de leite.

O problema central da produção de leite em Rondônia é a baixa escala de produção, visto que os custos 

médios são reduzidos e as margens unitárias, elevadas.

O aumento do volume de produção não pode ser feito pela expansão do atual modelo, porque as áreas 

disponíveis são pequenas. Há necessidade de mudanças tecnológicas, como aumento da 

produção/área, para que seja ampliada a principal vantagem da região que é a produção no pasto, de 

baixo custo.
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5 INDÚSTRIA LATICINISTA

5.1 Notas Metodológicas

5.1.1 Sobre a Indústria de Laticínios no Brasil

A primeira etapa dos estudos relativos ao Diagnóstico da Indústria de Laticínios descreve o perfil da 

indústria de laticínios no Brasil. O estudo foi elaborado a partir da pesquisa de dados secundários e de estudos 

já publicados sobre o setor.

As principais características da indústria de laticínios são apresentadas de forma resumida, com o 

objetivo de possibilitar ao leitor a formação de uma visão ampla sobre a estrutura da indústria no Brasil. Essas 

informações, por sua vez, serão extremamente relevantes para a permitir a elaboração de propostas de ação 

para a Cadeia Produtiva do Leite no Estado de Rondônia.

5.1.2 Sobre a Indústria de Laticínios em Rondônia

Esta seção descreve as principais características da indústria de laticínios no estado de Rondônia. Os 

trabalhos foram desenvolvidos com base em dados primários obtidos através de entrevistas de campo e dados 

secundários obtidos principalmente junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, junto ao 

Serviço de Inspeção Federal  SIF e junto às principais instituições do setor lácteo no estado de Rondônia.

Esses dados compreendem o universo de empresas formais instaladas em Rondônia e, nesse sentido, 

permitem a elaboração do perfil de atuação do setor no estado.

5.1.3 Sobre a Pesquisa de Campo

A Pesquisa de Campo foi desenvolvida com o objetivo de identificar as características administrativas 

e tecnológicas do setor industrial lácteo, além do perfil de capacitação e treinamento do setor.

Nesse sentido, a pesquisa de campo foi realizada através da metodologia de amostragem intencional 

dos entrevistados, com o objetivo de incluir empresas de todas as regiões e de diversos perfis na amostra do 

estudo. 

Apesar de atender plenamente os objetivos de identificar as expectativas e necessidades percebidas 

pelos dirigentes do setor, a amostragem intencional não permite a realização de inferências estatísticas sobre 

os dados pesquisados. Nesse sentido, as características que exigiam discussões estatísticas foram 

identificadas na etapa anterior, a partir de dados secundários. Esse capítulo dedica-se, portanto, a identificar 

as necessidades de capacitação e treinamento, além de expandir as discussões relativas aos principais 

desafios percebidos pelos dirigentes das empresas instadas no estado. 105

IN
D

Ú
ST

R
IA

 L
AT

IC
IN

IS
TA



A pesquisa de campo foi desenvolvida através da aplicação de questionários com questões 

estruturadas e semi-estruturadas para 20 dirigentes de empresas de laticínios instaladas no estado de 

Rondônia.

Em conjunto, esses dirigentes representam 49 unidades industriais de laticínios, ou 69% do total de 

estabelecimentos industriais do estado. 

A pesquisa de campo foi subdividida em nove temas, com o objetivo de avaliar aspectos diferentes da 

indústria de laticínios em Rondônia. 

As análises apresentadas descrevem os resultados da tabulação desses questionários, constituindo-

se em ferramenta extremamente importante para caracterizar a indústria de laticínios do estado de Rondônia 

e, principalmente, para nortear a elaboração do Plano de Ações para o setor.

5.2 A Indústria de Laticínios no Brasil

5.2.1 Características do Segmento Industrial

O segmento industrial da Cadeia Produtiva do Leite no Brasil é amplo e diversificado. A industrialização 

é feita em diferentes tipos de estabelecimentos, que a princípio deveriam ser inspecionados pelo Serviço de 

Inspeção Federal ou pelos serviços de inspeção estaduais ou pelos serviços de inspeção municipais. 

Entretanto, segundo o MAARA (Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária), do 

total de leite produzido no país, somente cerca de 52-57% é inspecionado pelo governo. 

A Figura 5 ilustra a evolução da industrialização brasileira de leite em estabelecimentos inspecionados 

de 1997 a 2001. Registra-se aumento da industrialização a taxas crescentes nesse período.

Figura 5 - Evolução da Industrialização Leiteira Nacional Estabelecimentos Inspecionados.

Fonte: IBGE.106
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5.2.2 - Aspectos da Sazonalidade da Produção e Industrialização de Leite

Uma das principais características da pecuária leiteira no Brasil é a extrema variabilidade de sua 

produção, resultando daí uma considerável instabilidade para a indústria laticinista. A alta variabilidade da 

recepção de leite nos laticínios produz grandes variações nos preços de derivados, dificulta a administração da 

produção e é um fator de grande incerteza para as indústrias que beneficiam e comercializam leite e derivados 

(SEBRAE, 1996).

A sazonalidade é um reflexo direto da baixa especialização dos produtores que produzem muito leite 

no período de safra em detrimento da produção na entressafra. 

No Brasil, os períodos de menor e maior recepção de leite correspondem, respectivamente, aos meses 

de junho e dezembro. Nos últimos 5 anos, a diferença média entre o maior e menor volume de leite 

industrializado mensalmente no país foi de 24% (Pesquisa Mensal do Leite - IBGE). Embora esta diferença 

venha se atenuando no período recente, ainda é suficientemente elevada para repercutir negativamente sobre 

o setor.

A Figura 6 apresenta graficamente o comportamento médio mensal da industrialização de leite no 

Brasil.

Figura 6 - Comportamento Médio Mensal da Industrialização de Leite no Brasil - 1997 a 2001 
(Produção Média = 100).

Fonte: IBGE e RIOS Estudos & Projetos.
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Essa extrema variabilidade da industrialização de leite dificulta a administração da produção e o 

planejamento de estoques, reduz a eficiência da indústria no período da entressafra e produz grandes 

variações nos preços de derivados durante todo o ano.

5.2.3 Tendência de Preços

A sazonalidade na produção e na industrialização de leite afeta diretamente o comportamento do 

mercado consumidor. Esses efeitos podem ser percebidos claramente através da análise do comportamento 

dos preços. 

A impossibilidade de se estocar leite na forma in natura, as limitações tecnológicas para estocagem de 

derivados frescos e a falta de estrutura física e recursos financeiros das indústrias para estocagem de produtos 

de uma maneira geral causam extrema variação na oferta de derivados nos períodos de safra e entressafra 

(SEBRAE, 1996). 

Essa variação na oferta, por sua vez, obriga a indústria a reduzir os preços para escoar o excedente de 

produção nos meses de safra e causa elevação dos preços na entressafra. Esses fatos se agravam uma vez 

que as políticas de importação para estabilizar a oferta de derivados têm sido historicamente mal aplicadas, 

contribuindo inclusive para aumentar a instabilidade do mercado (SEBRAE, 1996).

Fonte: Fundação de Pesquisas Econômicas do Estado de São Paulo (FIPE).

Figura 7 - Comportamento Médio dos Preços de Queijo Mussarela e Leite em Pó no Mercado
de São Paulo (valor médio = 100).
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A instabilidade dos preços de derivados no mercado brasileiro pode ser percebida através da Figura 7. 

Utilizou-se dados do mercado de lácteos de São Paulo, considerando que o mesmo é balizador de preços para 

o mercado nacional. Os dados foram obtidos junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e 

correspondem às variações médias de preços de derivados lácteos no mercado de São Paulo nos últimos 

anos. Os cálculos foram feitos igualando-se o preço anual médio de cada produto a 100 e calculando-se as 

variações acima e abaixo desse valor durante o ano.

5.2.4 Importações de Derivados

A prática de importações se tornou instrumento constante de minimização das crises de 

abastecimento nos períodos críticos de entressafra. Essa iniciativa, apesar de válida do ponto de vista 

conjuntural, aprofundou o problema estrutural do setor, devido a sua freqüência. Os baixos preços de 

internalização dos produtos, como leite em pó, manteiga e queijos, altamente subsidiados nos países de 

origem, desestimularam tanto a produção na entressafra quanto à formação de estoques durante a safra. 

Por sua vez, a sazonalidade e os baixos níveis de produção de leite reduziram a oferta de derivados e 

provocaram desabastecimento do mercado interno, particularmente nos meses de entressafra. Dessa forma, 

ainda que apresentando um baixo consumo per capita, historicamente a produção brasileira de derivados não 

atendeu à sua própria demanda interna. De acordo com o banco de dados da FAO, o consumo de derivados 

lácteos no Brasil ainda é pequeno quando comparado com outros países. Na tentativa de equacionar esses 

problemas, mais uma vez a solução histórica encontrada pelo governo foi a importação indiscriminada de 

derivados, sem regras de longo prazo ou normas disciplinadoras, deixando o mercado interno e os preços 

ainda mais instáveis (SEBRAE, 1996).

Em 1995 e 1996, com a abertura comercial e a melhoria do consumo estimulada pelo Plano Real, as 

importações de lácteos mais que duplicaram em relação à sua média histórica (média histórica de 1 bilhão de 

litros). Em 1995 foram importados o equivalente a 3,2 bilhões de litros de leite. Em 1996, este valor foi reduzido 

passando para 2,3 bilhões de litros, sinalizando um aumento de investimento setorial e conseqüente elevação 

da produção interna. 

No cenário histórico de importações, destaque especial deve ser dado aos trabalhos realizados pela 

CNA nos últimos anos, que culminaram com a definição de pautas e regras mais estáveis para importação de 

lácteos no Brasil. Essa conquista reduziu, em grande parte, as incertezas associadas ao processo histórico de 

importação de lácteos no País.

A Figura 8 ilustra a evolução das importações anuais de leite pelo Brasil, de 1980 a 2001, enfatizando 

que os maiores picos de importação são simultâneos a momentos de expansão do consumo e, 

concomitantemente, aos planos econômicos que reduziram a inflação e aumentaram o poder de compra da 

população (Plano Cruzado e Plano Real). 109
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Figura 8 - Importação Anual Brasileira de Lácteos (em equivalente leite).

Fonte: IBGE, MAA, MF, SECEX/MDIC.

5.3 A Indústria de Laticínios em Rondônia

5.3.1 Relevância do Setor de Laticínios para o Complexo Agroindustrial

do Estado de Rondônia

O setor de Laticínios é extremamente importante no estado de Rondônia, tanto sob a ótica econômica 

quanto pela ótica social.

Segundo dados do Ministério da Agricultura e Abastecimento, a indústria de laticínios possui 46 

estabelecimentos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal em Rondônia, representando 73% do total 

de estabelecimentos com registro SIF no estado (Figura 9). 

Esses valores são altamente significativos e expressam a relevância do setor industrial lácteo 

dentro do segmento agroindustrial do estado.
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Figura 9 - Perfil dos Estabelecimentos com Registro SIF no Estado de Rondônia.

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO

5.3.2 Características da Inspeção Sanitária no Setor de Laticínios.

Por apresentar objetivos e exigências diferenciadas, o conhecimento sobre as características da 

inspeção sanitária no setor de laticínios é extremamente importante na avaliação do conjunto de 

estabelecimentos de uma determinada região ou estado.

A estratificação por tipo de inspeção justifica-se pelas características da legislação brasileira, que 

estabelece diferentes competências para a fiscalização sanitária no país em função do tipo de comércio 

praticado por cada estabelecimento.

Dessa forma, os estabelecimentos agroindustriais que realizam comércio interestadual ou 

internacional são obrigados a cumprir as normas e solicitar registro junto ao Ministério da Agricultura e 

Abastecimento, através da Delegacia Federal de Agricultura de cada estado. Esses estabelecimentos são 

inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal e recebem o selo de registro SIF em seus produtos e fábricas.

De maneira semelhante, os estabelecimentos agroindustriais que realizam comércio exclusivamente 

intermunicipal, respeitando os limites geográficos do estado onde os mesmos encontram-se instalados, 

devem solicitar registro junto à Secretaria de Agricultura do Estado. Em Rondônia, esses estabelecimentos 

são inspecionados pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastorial do Estado de Rondônia  IDARON e 

recebem o selo de registro SIE em seus produtos e fábrica.

Finalmente, os estabelecimentos cujo comércio está restrito aos limites do seu município de origem 

devem cumprir as normas e solicitar registro junto à Secretaria de Saúde Municipal, sendo inspecionados pelo 

órgão específico designado pela Secretaria para essa finalidade. Destaca-se que nem todos os municípios 

possuem condições de fiscalizar as agroindústrias e, em alguns casos, pequenas empresas operam sem 

nenhum tipo de fiscalização sanitária. 111
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Em Rondônia, além dos 46 estabelecimentos inspecionados pelo Ministério da Agricultura (Serviço 

de Inspeção Federal), dados da EMATER/PROLEITE, da Secretaria de Estado da Agricultura  

SEAPES/IDARON e da Secretaria de Estado de Finanças demonstram a existência de outros 25 

estabelecimentos no estado, totalizando 71 estabelecimentos industriais dedicados ao processamento de 

leite e derivados no Estado (Tabela 82 e Figura 10).

Tabela 82 - Classificação dos Estabelecimentos Industriais Lácteos em Rondônia
por Tipo de Inspeção Sanitária.

Órgão Responsável pela Inspeção Classe de Inspeção Nº de Estabelecimentos

Ministério da Agricultura e Abastecimento Serviço de Inspeção Federal
- DFA/RO - SIF 46

Secretaria de Estado da Agricultura Serviço de Inspeção Estadual
- SEAPES/IDARON - SIE 10

Secretaria Municipal de Saúde Serviço de Inspeção Municipal
- SIM 15

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura  SEAPES/IDARON, Secretaria de Estado 
de Finanças  SEF/CRE, Emater-RO  Proleite.

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura  SEAPES/IDARON, Secretaria de 
Estado de Finanças  SEF/CRE, Emater-RO  Proleite.

Figura 10 - Classificação da Indústria de Laticínios no Estado de Rondônia
por Tipo de Inspeção Sanitária.

SIF

65%

SIE

14%
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5.3.3 Distribuição Espacial da Indústria de Laticínios no Estado de Rondônia

Apesar de concentrar-se nas regiões de Ouro Preto D'Oeste, Jarú e Ji-Paraná, a indústria de laticínios 

encontra-se presente em praticamente todas as regiões do estado de Rondônia.

Dados coletados durante a elaboração do diagnóstico indicam que a indústria de laticínios está 

formalmente presente em pelo menos 36 municípios do estado de Rondônia. A Tabela 83 apresenta a relação 

de estabelecimentos instalados em cada município do estado.

Tabela 83 - Distribuição Espacial da Indústria de Laticínios no Estado de Rondônia.

Município Número de Laticínios
Ouro Preto d'Oeste 7
Jaru 6
Ji-Paraná 6
Espigão d'Oeste 3
Vilhena 3
Cacaulândia 2
Cerejeiras 2
Colorado do Oeste 2
Costa Marques 2
Monte Negro 2
Pimenta Bueno 2
Porto Velho 2
Presidente Médici 2
Santa Luzia d'Oeste 2
Theobroma 2
Alta Floresta d'Oeste 1
Alvorada d'Oeste 1
Ariquemes 1
Cabixi 1
Cacoal 1
Candeias do Jamari 1
Chumpinguaia 1
Corumbiara 1
Governador Jorge Teixeira 1
Guajará-Mirim 1
Machadinho d'Oeste 1
Ministro Andreazza 1
Mirante da Serra 1
Nova Brasilândia d'Oeste 1
Nova Mamoré 1
Nova União 1
Rolim de Moura 1
São Miguel do Guaporé 1
Seringueiras 1
Teixeirópolis 1
Vale do Paraíso 1
Não identificados* 5

* As empresas cujos municípios de origem não foram identificados foram apresentadas pela Secretaria de Estado de Finanças, cuja relação de indústrias 
não identifica o município de origem das mesmas.
Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura  SEAPES/IDARON, Secretaria de Estado de Finanças  
SEF/CRE, Emater-RO  Proleite.
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5.3.4 Características da Recepção e Industrialização de Leite

No setor de laticínios, o registro do volume médio de leite recebido e industrializado diariamente pelos 

estabelecimentos industriais constitui o principal indicador do porte físico do setor. 

Nesse sentido, a análise do volume de recepção e industrialização de leite nos estabelecimentos 

industriais de Rondônia permitirá caracterizar a indústria de laticínios no estado.

Os resultados demonstram a predominância de estabelecimentos de porte médio, com volumes de 

recepção e industrialização de leite situados na faixa de 10 e 50 mil litros de leite/dia. Ao todo, são 35 

estabelecimentos operando nessa faixa, o que corresponde a cerca de 50% do total de estabelecimentos 

instalados do estado.

As demais unidades industriais podem ser agrupadas em 7 estabelecimentos de maior porte (acima de 

50 mil litros de leite/dia) e 29 de pequeno porte (abaixo de 10 mil litros de leite/dia), como mostra a Figura 11.

Figura 11 - Classificação da Indústria de Laticínios por Volume de Recepção de Leite.

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura  SEAPES/IDARON, Secretaria de 
Estado de Finanças  SEF/CRE, Emater-RO - Proleite

Destaque especial deve ser dado ao fato de que no grupo de pequeno porte predominam os 

estabelecimentos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal ou não Inspecionados. De maneira 

inversa, observa-se que a totalidade dos estabelecimentos de grande porte possuem registro junto ao Serviço 

de Inspeção Federal  SIF (Tabela 84).
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Tabela 84 - Distribuição dos Estabelecimentos por Volume de Recepção de Leite.

Faixa Captação (litros/dia) Estabelecimentos Estabelecimentos Estabelecimentos
com Registro SIF com Registro SIE com Inspeção SIM*

Acima 80 mil 3 -- --

De 50 a 80 mil 4 -- --

De 30 a 50 mil 7 -- --

De 20 a 30 mil 12 -- --

De 10 a 20 mil 16 -- --

Até 10 mil 4 10 15

Total 46 10 15

* Parte dos estabelecimentos relacionados nesse grupo não são inspecionados
Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento - DFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura  
SEAPES/IDARON, Secretaria de Estado de Finanças  SEF/CRE, Emater-RO - Proleite

5.3.5 Evolução da Industrialização de Leite no Estado de Rondônia

A Figura 12 ilustra a evolução da industrialização de leite no estado de Rondônia em estabelecimentos 

inspecionados no período de 1997 a 2001. Registra-se aumentos constantes da industrialização de leite nesse 

período, resultando no aumento da participação relativa do estado de Rondônia no segmento industrial lácteo 

nacional.

Figura 12 - Evolução Anual da Industrialização de Leite no Estado de Rondônia.

Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal do Leite)             (*) 2002  Estimativa RIOS Estudos & Projetos 115

IN
D

Ú
ST

R
IA

 L
AT

IC
IN

IS
TA



Essas conclusões são reforçadas pelos resultados da análise das taxas anuais de crescimento da 

industrialização de leite em Rondônia, comparativamente às taxas médias observadas no Brasil. No período 

de 1997 a 2001, a industrialização de leite em estabelecimentos inspecionados no estado de Rondônia 

cresceu a taxas médias anuais de 11,9%, contra uma taxa média de 5,4% observada para o Brasil. 

A Figura 13 apresenta visualmente o crescimento relativo do setor industrial lácteo no estado de 

Rondônia comparativamente ao crescimento do setor industrial lácteo nacional. Os dados foram obtidos 

considerando-se a industrialização média do ano de 1997 como sendo igual a 100% tanto para o Brasil quanto 

para o estado de Rondônia. A partir daí, o volume de leite industrializado mensalmente no período de jan/1997 

a dez/2001 foram tabulados comparativamente ao valor de referência (100%) calculado inicialmente. O 

resultado da análise destaca o crescimento relativo da industrialização de leite nesse período.

Ao final da análise, podemos observar que o setor de laticínios no estado de Rondônia industrializou 

57% mais leite em 2001 quando comparado com 1997. Nesse mesmo período, a industrialização de leite no 

Brasil em estabelecimentos inspecionados aumentou 24%.

Figura 13 - Evolução Relativa da Industrialização de Leite em Rondônia e no Brasil
(industrialização média em 1997 = 100%).

Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal do Leite)

Além do expressivo crescimento da industrialização de leite em estabelecimentos inspecionados no 

estado de Rondônia, outro fator extremamente significativo demonstrado na Figura 13 refere-se à elevada 

sazonalidade da industrialização de leite no estado de Rondônia, comparativamente à sazonalidade 

observada no conjunto do Brasil. As características e os efeitos dessa sazonalidade afetam significativamente 

as estratégias competitivas do estado e serão discutidos no tópico apresentado a seguir.116
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5.3.6 Sazonalidade da Industrialização de Leite no Estado de Rondônia

A sazonalidade da industrialização de leite é caracterizada pela variação do total de leite 

industrializado durante os diferentes meses do ano para o conjunto de estabelecimentos instalados na região 

de análise. A principal característica do comportamento sazonal refere-se ao seu comportamento cíclico, ou 

seja, que tende a se repetir em intervalos regulares de tempo.

A sazonalidade da industrialização de leite no estado de Rondônia é conseqüência direta da 

sazonalidade da produção de leite no estado, uma vez que as características do setor de laticínios 

impossibilitam a estocagem do leite na forma in natura.

Dados inicialmente apresentados na Figura 13 demonstram que a sazonalidade observada no estado 

de Rondônia é significativamente superior à sazonalidade média observada no Brasil. 

Essa constatação é importante para subsidiar o planejamento de ações junto ao setor, considerando 

que a elevada sazonalidade da industrialização de leite apresenta influências importantes sobre a estabilidade 

da oferta de derivados lácteos e, conseqüentemente, sobre a formação dos preços da matéria-prima e dos 

produtos finais.

A Figura 14 apresenta a sazonalidade média da industrialização de leite em estabelecimentos sob 

inspeção federal no estado de Rondônia. Os dados foram avaliados no período de 1997 a 2001, a partir do 

comportamento médio anual da industrialização de leite nos estabelecimentos inspecionados no estado.

Figura 14 - Sazonalidade Média da Industrialização de Leite no Estado de Rondônia.

Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal do Leite) 117
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Com o objetivo de propiciar a análise comparativa do desempenho da industrialização de leite no 

estado, a Figura 15 apresenta a sazonalidade média da industrialização de leite em estabelecimentos 

inspecionados no Brasil. A análise comparativa é importante para subsidiar as estratégias competitivas do 

estado em relação ao conjunto do país.

Figura 15 - Sazonalidade Média da Industrialização de Leite no Brasil.

Fonte: IBGE (Pesquisa Mensal do Leite)

Em termos nacionais, os meses de abril, maio e junho representam o período de entressafra da 

produção e, conseqüentemente, da industrialização de leite. De maneira semelhante, os meses de novembro, 

dezembro e janeiro representam o período de safra da produção e industrialização de leite.

O resultado direto dessa sazonalidade pode ser percebido pela variação proporcional na oferta de 

derivados lácteos no mercado nacional, com elevada oferta de produtos no período da safra e escassez de 

produtos no período da entressafra.

De maneira ampla, os efeitos da sazonalidade sobre a industrialização e oferta de derivados lácteos 

serão percebidos através de aumentos ou reduções nos preços desses derivados e, conseqüentemente, nos 

preços pagos aos produtores no mesmo período. 

Considerando que o estado de Rondônia apresenta níveis de sazonalidade mais acentuados que a 

média do Brasil, esse comportamento deverá ser minuciosamente analisado com o objetivo de subsidiar a 

elaboração de estratégias adequadas às características competitivas do Setor Industrial Lácteo no Estado.118
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5.3.7 Destino do Leite Produzido no Estado de Rondônia

Apesar de não existirem dados estatísticos únicos publicados sobre a captação de leite em todas os 

estabelecimentos industriais no estado de Rondônia, foi possível estimar o destino final do leite produzido no 

estado através da análise e do cruzamento de dados originários de diferentes fontes no estado.

Inicialmente, consideramos os dados estatísticos registrados pelo Ministério da Agricultura, através da 

Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Rondônia, que registra a recepção mensal de leite de todos os 

estabelecimentos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal no Estado.

Especialmente quando analisamos o estado de Rondônia, esses dados são altamente significativos, 

considerando-se o elevado percentual de estabelecimentos que possuem registro SIF dentro do estado.

Em relação aos demais estabelecimentos não inspecionados pelo SIF, utilizou-se uma combinação de 

dados originalmente registrados pela Emater-RO através do Programa Proleite, juntamente com os dados 

primários resultantes da pesquisa de campo realizada durante a elaboração do Diagnóstico da Indústria de 

Laticínios do Estado de Rondônia.

Nesse caso, foi possível identificar dados diretos relativos à captação de leite em 19 dos 25 

estabelecimentos não inspecionados pelo SIF no estado. Para identificar o destino final do leite produzido no 

estado, a captação nos 6 estabelecimentos restantes foi registrada como sendo equivalente à média do 

conjunto dos 19 estabelecimentos identificados por dados primários.

Finalmente, o volume total de leite produzido no estado de Rondônia foi identificado através de dados 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, através do banco de dados denominado 

"Pesquisa Mensal do Leite". Os resultados das pesquisas estão apresentados na Figura 16.

Figura 16 - Destino do Leite Produzido no Estado de Rondônia.

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento - DFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura 
- SEAPES/IDARON, Emater-RO - Proleite 119
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Nessa análise, destaque especial deve ser dado ao elevado percentual de leite que é industrializado 

em estabelecimentos inspecionados dentro do estado. 

Segundo os dados diretos da pesquisa, cerca de 83% do total de leite produzido no estado é 

industrializado por estabelecimentos oficialmente inspecionados, sendo 1,1% inspecionados pelo IDARON e 

82,0% inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal. Esses dados são confirmados pelos registros do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apresentam registros variando entre 78% e 91%.

Esse resultado sugere também a vocação exportadora de Rondônia, uma vez que as empresas 

interessadas em comercializar seus produtos fora do estado devem, obrigatoriamente, solicitar registro junto 

ao SIF para tanto.

A Tabela 85 apresenta dados do IBGE relativos ao total de leite produzido e industrializado anualmente 

em Rondônia e no Brasil.

Tabela 85 - Relação do Leite Produzido e Industrializado por Estabelecimentos Inspecionados
(em milhões de litros).

Ano Produção Brasil Industr. % Produção Rondônia Industr. %

1997 18.666 10.688 57% 336 262 78%

1998 18.694 10.995 59% 372 294 79%

1999 19.070 11.139 58% 409 322 79%

2000 19.767 12.108 61% 422 384 91%

Fonte: IBGE

5.3.8 Características da Produção de Derivados Lácteos

A industrialização de derivados lácteos na indústria de laticínios no estado de Rondônia tem 

características bastante peculiares, considerando-se o conjunto de estabelecimentos instalados no estado.

Em relação aos estabelecimentos inspecionados pelo SIF, excluindo-se duas unidades industriais 

equipadas para processamento de leite esterilizado (longa vida) instaladas no estado, os demais 

estabelecimentos concentram sua produção na fabricação de queijo mussarela.

Esses resultados podem ser observados na Tabela 86, que apresenta a produção total de derivados 

lácteos industrializados em estabelecimentos inspecionados pelo SIF no estado de Rondônia. Os dados são 

relativos ao período de janeiro de 2002.
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Tabela 86 - Produção Total de Derivados Lácteos em Estabelecimentos Inspecionados pelo
Serviço de Inspeção Federal em Rondônia (janeiro de 2002).

Linha de Produtos Unid. Produção (jan/02)

Queijo mussarela kg 3.416.289

Leite esterilizado (longa vida) litro 3.527.863

Queijo prato kg 217.269

Massa coalhada p/ queijos kg 93.161

Queijo tipo provolone fresco kg 53.966

Queijo tipo parmesão kg 36.351

Leite pasteurizado tipo C litro 362.945

Manteiga comum com sal kg 120.752

Creme de indústria kg 63.322

Requeijão cremoso kg 8.823

Doce de leite em pasta kg 11.497

Bebida Láctea litro 18.235

Iogurte com polpa de frutas kg 1.730

Ricota fresca kg -

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO

Esse mesmo cenário se repete quando avaliamos os estabelecimentos inspecionados pelo Serviço de 

Inspeção Estadual (IDARON) e até mesmo em relação aos estabelecimentos com inspeção Municipal ou sem 

inspeção sanitária.

Nesses casos, excluindo-se algumas unidades destinadas ao processamento de leite pasteurizado 

tipo C para consumo local, os demais estabelecimentos industriais instalados no estado destinam-se 

principalmente à produção de queijo mussarela.

Esses dados são extremamente significativos, pois fornecem indícios importantes sobre as 

estratégias competitivas predominantes na indústria de laticínios no estado de Rondônia, uma vez que a 

produção e comercialização de queijo mussarela no Brasil apresentam características particulares que serão 

destacadas nos próximos tópicos do Diagnóstico.
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5.3.9 Características da Distribuição de Leite para Fabricação de Derivados

De maneira semelhante ao demonstrado no item anterior, podemos avaliar as características da 

industrialização de leite em Rondônia através da identificação do total de leite destinado para a produção de 

cada linha de derivados lácteos no estado.

Os resultados dessa análise são importantes, pois permitem a realização de avaliações comparativas 

entre as várias linhas de produtos, uma vez que podemos utilizar um parâmetro único para comparar os vários 

produtos.

Esse cálculo é possível utilizando-se parâmetros de rendimento médio para converter o volume total 

de produção de derivados em volumes correspondentes de uso de matéria-prima (leite in natura). Os 

rendimentos médios, por sua vez, podem ser obtidos através de dados publicados na literatura e através dos 

dados coletados durante a pesquisa de campo realizada junto ao setor de laticínios do estado de Rondônia.

Dessa forma, foi possível aplicar os fatores de rendimento médio a cada uma das linhas de derivados 

produzidos e, nesse sentido, encontrar o volume total de leite destinado a cada uma das linhas de produtos 

produzidos no estado.

Os resultados da análise reforçam as conclusões anteriores, permitindo quantificar com maior 

precisão a importância do queijo mussarela para a indústria de laticínios do estado de Rondônia. Esses 

resultados estão apresentados detalhadamente na Tabela 87 e graficamente na Figura 17, com o objetivo de 

apresentar visualmente as características da industrialização de leite no estado.

Tabela 87 - Destino Total de Leite para Produção de Derivados Lácteos em Estabelecimentos
sob Inspeção SIF (janeiro de 2002).

Leite DestinadoDescrição %
para Produção

Queijo mussarela 32.454.746 81,6%

Leite esterilizado 3.527.863 8,9%

Queijo prato (lanche) 2.064.056 5,2%

Queijo tipo provolone fresco 539.660 1,4%

Queijo tipo parmesão 436.212 1,1%

Leite pasteurizado tipo C 362.945 0,9%

Manteiga comum com sal 241.504 0,6%

Creme de indústria 63.322 0,2%

Requeijão cremoso 52.938 0,1%

Doce de leite em pasta 27.593 0,1%

Bebida Láctea 12.765 0,0%

Iogurte com polpa de frutas 1.557 0,0%

Total 39.785.159 100%

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO122
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Figura 17 - Destino Total de Leite para Produção de Derivados em Estabelecimentos sob
Inspeção SIF (Janeiro de 2002).

Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento  DFA/RO

5.4 Pesquisa de Campo

5.4.1 Histórico da Empresa

A indústria de laticínios no estado de Rondônia possui um histórico recente de criação. Esse perfil era 

esperado, uma vez que o próprio estado de Rondônia apresenta um perfil recente de desenvolvimento.

a)  Ano de Fundação

Das empresas entrevistadas, somente uma foi fundada em período anterior a 1990, sendo que 75% 

das empresas foram fundadas na década de 90 (Tabela 88).

Tabela 88 - Ano de Fundação da Empresa.

Ano de Fundação Freqüência %

Anterior a 1990 1 5%

De 1990 a 1994 9 45%

De 1995 a 1999 6 30%

A partir de 2000 4 20%

Total 20 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 123
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a)  Motivação Inicial para Abertura da Empresa

Em relação à motivação inicial para abertura da empresa, 35% dos empresários declararam que foram 

motivados principalmente pela oportunidade de industrializar o próprio leite, enquanto 30% dos entrevistados 

iniciaram a empresa em função de experiências anteriores junto ao setor de laticínios e 25% atraídos por 

oportunidades de negócios na região (Tabela 89).

Tabela 89 - Motivação Inicial para Abertura da Empresa.

Motivação Freqüência %

Oportunidade de industrializar o próprio leite 7 35%

Proprietário trabalhou no ramo 6 30%

Oportunidade de negócio 5 25%

Tradição Familiar 2 10%

Total 20 100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nesse caso, percebe-se que as unidades industriais cuja criação foi motivada por oportunidades de 

negócio na região pertencem principalmente a grupos com histórico de atuação junto ao setor de laticínios em 

outros estados.

Via de regra, essas unidades são melhores estruturadas em termos de tecnologias de gestão e 

processos, uma vez que acumulam experiências anteriores junto ao setor.

Por outro lado, o elevado percentual de empresas cuja criação foi motivada principalmente pela 

oportunidade de industrialização do próprio leite indica a inexistência de experiências anteriores dos 

empresários junto ao setor industrial lácteo.

Essa informação sugere que essas empresas tenham sido possivelmente criadas com carências 

gerenciais e tecnológicas, fato esse que será confirmado através da avaliação de outras questões da pesquisa 

de campo. 

Nesse cenário, seria necessário a disponibilização de cursos e treinamentos específicos para o setor 

na região, como estratégia adequada à capacitação do setor.
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c)  Motivação Principal para Escolha da Região de Instalação da Empresa

A análise dos motivos principais que culminaram com a escolha da região onde a unidade industrial foi 

instalada confirma as conclusões preliminares apresentadas no item anterior.

Nesse caso, 45% dos entrevistados declararam que a escolha da cidade/região para instalação da 

fábrica foi motivada principalmente por ser esse o local de residência do proprietário, juntamente com outros 

20% motivados pela existência de estrutura própria na região.

Em conformidade com as observações anteriores, registra-se que somente 20% das escolhas foram 

motivadas pela atração face à disponibilidade crescente de matéria-prima no estado, fator esse associado 

principalmente aos grupos empresariais originários de outros estados e com experiência anterior de atuação 

junto ao setor.

Finalmente, nenhuma unidade industrial foi instalada no estado como resultado da atração promovida 

pela proximidade com o mercado consumidor, confirmando o registro de que o setor industrial lácteo em 

Rondônia tem um perfil predominantemente exportador.

A Tabela 90 apresenta os resultados da avaliação referente à motivação inicial para escolha da região 

para instalação da(s) unidade(s) industrial(is) da empresa.

Tabela 90 - Motivação Principal para Escolha da Região de Instalação da Empresa.

Motivação Freqüência %

Residência proprietário 9 45%

Disponibilidade de matéria prima 4 20%

Estrutura própria 4 20%

Outros 3 15%

Proximidade mercado 0 0%

Total 20 100%

Fonte: Dados da pesquisa

d)  Capital Societário

Concluindo a avaliação referente ao perfil histórico das empresas instaladas na região, registramos 

que 75% das empresas entrevistadas são familiares, enquanto 25% são empresas cujo modelo de gestão já 

encontra-se profissionalizado. 125
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5.4.2 Uso de Ferramentas Gerenciais

Esse tópico tem como principal objetivo avaliar as características administrativas das empresas 

instaladas no estado. Para tanto, optou-se pela avaliação sobre a adoção e o uso de ferramentas básicas de 

gerenciamento da produção, como forma de identificar carências específicas do setor e concomitantemente 

avaliar o grau de evolução das questões gerenciais.

a)  Controle de Estoque de Produtos Acabados

O controle de estoques de produtos acabados constitui-se em ferramenta básica do gerenciamento da 

produção e, nesse sentido, foi avaliado como indicador principal referente ao uso de ferramentas gerenciais 

pelas empresas.

Os resultados da pesquisa demonstram que 55% das empresas entrevistadas declararam possuir 

controle sistematizado de estoque de produtos, sendo que 40% não controlam o estoque de produtos e 5% 

controlam sem uma sistemática de controle definida. Esses resultados estão apresentados na Figura 18.

Os resultados da pesquisa demonstram ainda que, em relação às empresas que controlam 

sistematicamente o estoque de produtos acabados, 64% fazem o controle somente em relação às unidades 

produzidas e 36% controlam o estoque dos produtos tanto em relação às unidades quanto em relação aos 

pesos.

Figura 18 - Características do Controle de Estoque de Produtos Acabados nas
Empresas Entrevistadas.

Fonte: Dados da Pesquisa.126
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Esses dados são extremamente significativos, uma vez que o controle de estoques de produtos 

fabricados constitui-se na base para outros tipos de avaliações de desempenho possíveis de serem adotadas 

nas empresas. Portanto, a falta de sistemas de controle sistematizado, em 45% das empresas entrevistadas, 

indica a necessidade de capacitação dessas empresas como estratégia inicial para ampliar suas condições de 

competitividade.

b)  Controle de Estoque de Embalagens e Insumos

O controle de estoque de embalagens e insumos pode ser visto como sendo um aprimoramento dos 

sistemas de controle de estoques das empresas. Nas empresas entrevistadas, novamente 55% declararam 

possuir controle de estoque relativo aos itens de almoxarifado (insumos e embalagens).

Essa informação é importante e sinaliza que, nas empresas que possuem sistemas de controle de 

estoque, o processo encontra-se minimamente estruturado, considerando a abrangência declarada para os 

sistemas de controle.

Concluindo as análises relativas à adoção de sistemas de controle de estoques, foram avaliadas 

também as práticas adotadas para realização dos controles, particularmente em relação à informatização dos 

processos.

Os resultados demonstram que, das 11 empresas que declararam possuir controles sistemáticos dos 

estoques, 7 o fazem através de sistemas informatizados e 4 através de sistemas manuais.

c)  Controles de Custos

Considerando-se as características competitivas do setor industrial lácteo nacional e em especial as 

características de estabilidade da economia nacional, tem-se um cenário onde a eficiência de custos é 

extremamente importante para a sobrevivência das empresas.

Particularmente em relação ao estado de Rondônia, cujo modelo competitivo está fortemente 

estruturado em commodities (queijo mussarela e leite longa vida), o gerenciamento dos custos de produção 

apresenta-se como ferramenta ainda mais decisiva para a criação de vantagens competitivas sustentáveis 

para o setor.

Dessa forma, a avaliação referente ao uso de ferramentas gerenciais capazes de proporcionar o 

adequado gerenciamento dos custos de produção das empresas constitui-se no segundo grande fator de 

avaliação da estrutura administrativa da indústria de laticínios em Rondônia.

Os resultados da pesquisa demonstram que somente 40% das empresas entrevistadas possuem 

procedimentos sistematizados para controle periódico dos custos de produção, enquanto 20% declararam 

possuir controles não-periódicos e as demais 40% declararam não possuir qualquer tipo de controle. 127
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Esses resultados são extremamente importantes, pois indicam que a maior parte das empresas 

comercializa seus produtos sem conhecimento adequado sobre suas expectativas de lucratividade nos 

negócios. Essas conclusões são ainda mais significativas, uma vez que a avaliação realizada inicialmente não 

questiona a precisão dos cálculos, mas simplesmente a prática de se controlar periodicamente os custos. 

Nesses casos, destaca-se que grande parte das empresas entrevistadas não possui qualquer tipo de sistema 

de controle, independentemente do seu grau de precisão.

Com o objetivo de aprofundar as análises, foram avaliadas também as técnicas adotadas para controle 

de custos nas empresas entrevistadas. Os resultados mostram uma elevada predominância da prática de 

"rateio simples das despesas", adotada pelas empresas que declararam possuir controles sistemáticos dos 

custos de produção (Figura 19).

Figura 19 - Características do Controle de Custos na Indústria de Laticínios.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Em síntese, a prática de "rateio simples de despesas" consiste no registro de todas as despesas da 

indústria em um determinado período e, posteriormente, no rateio dessas despesas para os produtos 

produzidos. As limitações dessa prática estão geralmente vinculadas à dificuldade de se encontrar critérios 

adequados para o rateio de todas as despesas comuns da empresa, obrigando os gestores a adotarem 

critérios genéricos que nem sempre são adequados à realidade de custos de produção.

O uso de fórmulas consiste da adoção de coeficientes técnicos de processamento dos derivados, 

incluindo a relação de toda a matéria-prima, insumos, ingredientes e embalagens normalmente utilizadas na 

fabricação dos produtos. Nesses casos, novamente tem-se limitações associadas à apropriação das 

despesas comuns a vários produtos.

 Apesar disso, seis do total de oito empresas que possuem controles periódicos declararam estarem 

satisfeitas com suas técnicas de controle de custos. Mais do que o simples registro de atendimento às 

necessidades decisórias atuais, esse fato registra o grande benefício do uso de técnicas de controle para o 

gerenciamento das empresas, mesmo que através do uso de práticas extremamente simples.128
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Finalmente, considerando-se o elevado percentual de empresas que não-possuem controles 

periódicos dos custos de produção, avaliou-se as principais dificuldades para adoção de sistemas de controle 

de custos nas empresas de laticínios. 

Os resultados demonstram que as principais dificuldades concentram-se na falta de programas 

específicos para controle de custos, na dificuldade para se encontrar critérios de rateio para gastos comuns e 

no desconhecimento das técnicas de controle de custos. Juntos esses fatores foram citados por 55% das 

empresas entrevistadas.

Os resultados estão apresentados detalhadamente na Tabela 91.

Tabela 91 - Principal Dificuldade para Controle dos Custos.

Dificuldade Freqüência %

Falta programa específico 5 25%

Encontrar critérios de rateio 3 15%

Desconhecimento das técnicas 3 15%

Outros 3 15%

Contabilizar o que é gasto 2 10%

Tempo (dificuldade dos cálculos) 2 10%

Não soube/não respondeu 2 10%

Total 20 100%

Fonte: Dados da pesquisa

d)  Controle de Rendimento dos Produtos Fabricados:

Finalizando a série de questões relativas ao uso de ferramentas gerenciais, foram apresentados 

questionamentos relativos ao controle de rendimento dos produtos fabricados pelas empresas.

A adoção de sistemas de controle dos rendimentos da fabricação consiste no monitoramento do 

volume de leite efetivamente gasto para se produzir uma unidade de cada um dos produtos industrializados. 

Dessa forma, o sistema de controle denominado genericamente de "rendimento" consiste em monitorar a 

relação "litros de leite / unidade de produto final". 

A avaliação desse critério justifica-se pela constatação de que a maior parte dos custos de produção 

dos derivados decorre diretamente dos custos da matéria-prima. Portanto, o acompanhamento diário dos 

rendimentos de fabricação permitirá à empresa monitorar sua eficiência industrial e, dessa forma, gerenciar 

adequadamente uma parcela significativa de seus custos. 129
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Os resultados da pesquisa apresentam dois resultados importantes, porém contrários entre si. 

Inicialmente constatou-se que 85% das empresas declararam possuir controles periódicos dos rendimentos 

de fabricação de seus derivados. Entretanto, verificou-se grande disparidade entre os resultados obtidos.

Dessa forma, conclui-se que, apesar da existência de sistemas de controle de rendimentos, é possível 

e necessário promover treinamentos e capacitação tecnológica de parte das empresas como estratégia 

extremamente adequada para aumentar a eficiência industrial do setor e, conseqüentemente, sua capacidade 

competitiva. 

Considerando os valores encontrados para fabricação do queijo mussarela, principal produto da 

indústria de laticínios no estado, foram encontrados vários registros de rendimentos equivalentes a 10,0 litros 

de leite/kg mussarela, contra uma média de 9,7 litros/kg para o conjunto de empresas entrevistadas. Destaca-

se principalmente o registro de diversas empresas com rendimentos equivalentes a cerca de 9,3 litros de leite / 

kg mussarela.

Para exemplificar a importância de se gerenciar esses parâmetros, uma empresa com industrialização 

equivalente a 10.000 litros de leite por dia em queijo mussarela poderia produzir cerca de 27,5 toneladas a mais 

de queijo por ano, caso conseguisse reduzir seu rendimento médio de 10,0 lts/kg para 9,3 lts/kg. Mesmo 

quando consideramos a redução do rendimento médio de 9,7 para 9,3 litros/kg, a produção anual excedente 

seria da ordem de 16,2 toneladas.

Considerando um preço líquido (preço de venda  impostos  despesas comerciais) médio anual de R$ 

3,50/kg mussarela, as empresas apresentadas nos exemplos anteriores teriam um lucro anual excedente da 

ordem de R$ 96.250,00 e de R$ 56.700,00 respectivamente, considerando-se unicamente o processamento 

de 10.000 litros de leite/dia.

 Em maiores volumes ou ainda considerando-se um universo maior de empresas no estado cuja 

eficiência industrial pode ser melhorada, tem-se um cenário extremamente positivo para o desenvolvimento de 

ações de capacitação gerencial e tecnológica.

5.4.3 Ferramentas da Qualidade Total

O terceiro grande tema enfocado na pesquisa de campo refere-se às características da adoção de 

ferramentas da qualidade total na indústria de laticínios do estado de Rondônia.

De maneira semelhante ao registrado nos temas anteriores, os programas de qualidade têm assumido 

importância crescente na construção de vantagens competitivas em todos os setores da economia e, de 

maneira especial, no setor de alimentos. Em seu enfoque mais básico, os programas de garantia da qualidade 

estão se tornando, na verdade, processos determinantes da sobrevivência das empresas de alimentos.

Essas constatações são reforçadas pela redução das barreiras comerciais entre mercados, pelo 

aumento da concorrência no mercado interno e pela ampliação do conhecimento e das exigências dos 

consumidores.

Com esse objetivo, a terceira etapa dos trabalhos de pesquisa de campo foi dedicada a caracterizar o 

uso de ferramentas e de programas de gestão da qualidade no setor de laticínios do estado de Rondônia.130
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a)  Conhecimento e Adoção de Programas de Qualidade Total

As primeiras questões da pesquisa de campo relativas à Gestão da Qualidade foram dedicadas à 

avaliação do conhecimento dos dirigentes em relação à existência dos Programas de Gestão da Qualidade 

Total. Num segundo momento, as questões foram direcionadas a avaliar o grau de adoção de programas ou 

ferramentas da Qualidade Total pelas empresas.

Os resultados são surpreendentes, uma vez que somente 3 das 20 empresas entrevistadas 

declararam conhecer os programas de Gestão da Qualidade Total, sendo que a totalidade delas não adota 

qualquer tipo de programa ou ferramenta da Qualidade Total (Figura 20). 

Esses resultados são ainda mais significativos quando consideramos o perfil exportador da indústria 

de laticínios do estado de Rondônia. Isto porque a adoção dos Programas de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) e de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) já foram estabelecidos como sendo 

obrigatórios pelo Serviço de Inspeção Federal para todas as empresas que almejarem a manutenção do 

registro e dos direitos de comercialização de seus produtos em outros estados.

Somado a isso, registra-se o crescimento das grandes redes de supermercados e as declarações de 

parte das mesmas de também exigir a implantação desses programas para seus fornecedores de alimentos. 

Nesses casos, as compras estariam vinculadas à obtenção de certificados de implantação dos programas de 

Gestão da Qualidade, incluindo a programação de auditorias independentes preconizadas pelos sistemas de 

qualidade.

Finalmente, as exigências crescentes dos consumidores tenderão a reduzir o tamanho do mercado 

disponível para produtos sem certificação, à medida que o número de empresas certificadas cresce no 

conjunto do País.

Figura 20 - Grau de Conhecimento Sobre a Gestão da Qualidade Total.

Fonte: Dados da Pesquisa. 131
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Portanto, é imprescindível que as questões relativas à adoção de programas de qualidade façam parte 

do Plano de Ações para o desenvolvimento da indústria de laticínios do estado de Rondônia, particularmente 

em relação à implantação dos programas BPF e APPCC. 

b)  Dificuldades para Manutenção da Qualidade dos Produtos

Num segundo momento, foram avaliadas as principais dificuldades das empresas em relação à 

manutenção da qualidade de seus produtos. Essa avaliação teve como principal objetivo identificar fatores 

diretos que interferem na qualidade percebida pelos dirigentes.

Os resultados estão apresentados na Figura 21 e indicam, concomitantemente, os processos a serem 

trabalhados junto à Cadeia Produtiva do Leite no Estado para propiciar ganhos diretos na qualidade percebida 

pelas empresas.

Destaque especial deve ser dado ao grande percentual de citações referentes à baixa qualidade da 

matéria-prima da região como sendo o principal fator que limita a manutenção da qualidade dos produtos 

fabricados. Isto porque, além do grande volume de referências, deve-se registrar que essa opção não fazia 

parte das opções prévias dos questionários. Nesse sentido, todas as indicações foram espontâneas para as 

questões de qualidade da matéria-prima.

Nesses casos, reforça-se a necessidade de desenvolvimento de ações conjuntas e sistêmicas junto à 

Cadeia Produtiva do Leite do Estado de Rondônia, uma vez que o perfil do setor é determinado pelo conjunto 

de ações e características dos diversos segmentos.

Considerando-se o elevado percentual de empresas que relacionaram a qualidade da matéria-prima 

como principal fator limitante da manutenção da qualidade dos produtos fabricados, espera-se que o setor 

industrial lácteo tenha projetos de atuação junto ao setor produtivo. Entretanto, esse fato não ocorre em 

praticamente todo o estado, como poderá ser percebido nos tópicos seguintes.

Figura 21 - Principais Dificuldades Encontradas pelas Empresas para Manutenção da
Qualidade dos Produtos.

Fonte: Dados da Pesquisa132
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Em relação aos demais fatores citados, percebe-se novamente a importância do desenvolvimento de 

programas de capacitação e treinamento tecnológico junto ao setor. 

5.4.4 Características do Uso da Informática

O uso da informática foi selecionado como um dos temas abordados na pesquisa de campo, devido 

particularmente à importância crescente que o mesmo vem apresentando em relação ao moderno e eficiente 

gerenciamento das empresas.

Das empresas entrevistadas, 75% já possuíam computadores auxiliando os processos 

administrativos e gerenciais, com diferentes graus de utilização. Nesse cenário, 5 das 20 empresas 

entrevistadas ainda não possuíam computadores. Esse número é relativamente alto, considerando-se o 

reduzido custo de equipamentos e a elevada oferta de máquinas com diferentes tipos de configurações.

Nas empresas que já adotam a informática, 47% declararam que a motivação inicial para a 

informatização foi automatizar os processos de gerenciamento do pagamento de leite aos fornecedores. Esse 

fato é compreensível, uma vez que os registros e cálculos necessários ao pagamento de leite aos produtores 

são numerosos e facilmente padronizados.

Outras citações ressaltam a ampliação dos sistemas de controle como principal motivador para a 

adoção da informática nas empresas. Esses resultados estão apresentados na Tabela 92.

Tabela 92 - Motivação Inicial para Adoção da Informática.

Motivação inicial Freqüência %

Apoio ao pagamento de leite 7 47%

Ampliação dos controles 5 33%

Outros 3 20%

Total 15 100%

Fonte: Dados da pesquisa

Considerando-se a importância estratégica da informática para apoiar o gerenciamento das 

empresas, a segunda etapa dos trabalhos foi dedicada a avaliar as dificuldades para utilização da informática e 

a identificar as áreas de maior interesse para desenvolvimento de programas.

Juntas, essas questões são importantes para orientar a elaboração do Plano de Ações para o setor, 

uma vez que permitem a identificação de áreas e fatores específicos que devem ser trabalhados. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 93 e na Figura 22. 133
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Tabela 93 - Principais Dificuldades para Utilização da Informática.

Dificuldade Freqüência %

Falta de treinamento 10 50%

Assistência técnica deficitária 10 50%

Falta de programas específicos para o setor 4 20%

Falta de informações 3 15%

Técnicas exigem muito esforço 1 5%

Dificuldade para adaptar os programas para o setor de laticínios 1 5%

Distância entre as etapas de geração das informações e controle 0 0%

Outras 5 25%

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 22 - Áreas de Interesse para o Desenvolvimento de Softwares.

Fonte: Dados da Pesquisa

Conforme destacado na Figura 22, as área de gestão de custos e gerenciamento da recepção de leite 

destacam-se como sendo as de maior interesse do setor para o desenvolvimento de softwares com o objetivo 

de apoiar o gerenciamento das empresas, citadas respectivamente por 55% e por 40% das empresas 

entrevistadas.134
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5.4.5 Características da Capacitação e Treinamento

A quinta etapa dos trabalhos da pesquisa de campo foi dedicada a avaliar as características de 

capacitação e treinamento de dirigentes e funcionários na indústria de laticínios do estado de Rondônia.

Nesse sentido, essa etapa tem como objetivo avaliar as características atuais de capacitação e 

identificar áreas prioritárias a serem trabalhadas no estado, além das principais limitações para treinamentos a 

serem superadas.

Inicialmente, o estudo apresenta uma avaliação relativa ao grau de escolaridade do principal 

executivo, como estratégia para ampliar a caracterização geral do setor. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 94.

Tabela 94 - Grau de Escolaridade do Principal Executivo da Empresa.

Escolaridade Principal Executivo Freqüência %

1ª à  8ª série 8 40%

Científico 6 30%

Técnico 2 10%

Superior 4 20%

Pós-graduação 0 0%

Total 20 100%

Fonte: Dados da pesquisa

Particularmente em relação às características de capacitação e treinamento dos funcionários, foram 

registrados os treinamentos já oferecidos pela empresa aos seus funcionários. 

Essa questão fornece uma avaliação clara sobre as limitações das políticas atuais de capacitação de 

funcionários adotadas pelo setor industrial lácteo no estado de Rondônia, uma vez 45% das empresas 

declararam nunca ter oferecido qualquer tipo de treinamento para seus funcionários, em nenhum momento da 

história da mesma. Esses resultados estão apresentados na Tabela 95.

135

IN
D

Ú
ST

R
IA

 L
AT

IC
IN

IS
TA



Tabela 95 - Treinamentos já Realizados nas Empresas de Laticínios.

Treinamentos Freqüência %

Laboratório / Controle de qualidade 8 40%

Produção/Tecnologia 4 20%

Outros 1 5%

Nenhum 9 45%

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que, quando existentes, os treinamentos concentraram-se principalmente na área de 

laboratório/controle de qualidade. Nesses casos, funcionários específicos desses setores puderam participar 

de cursos a partir das decisões das empresas de iniciarem ou ampliarem a atuação de seus laboratórios.

Entretanto, novamente o maior destaque refere-se ao elevado percentual de empresas que nunca 

ofereceram qualquer tipo de treinamento para seus funcionários, independente desses treinamentos serem 

direcionados a um único funcionário ou ao conjunto da empresa.

A partir dessa constatação e cientes da necessidade de ampliação da oferta de treinamentos para 

maior capacitação das empresas de laticínios na região, buscou-se identificar as principais dificuldades para 

treinamentos enfrentadas pelas empresas de laticínios no estado. Esses resultados estão apresentados na 

Figura 23.

Figura 23 - Principais Fatores Limitantes para Capacitação dos Funcionários.

Fonte: Dados da Pesquisa.136
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Segundo a percepção das empresas, a carência de oferta de cursos e treinamentos no estado constitui-

se no principal fator limitante para capacitação de funcionários, citado por 40% das empresas entrevistadas.

É importante avaliar que os outros dois fatores de maior importância citados pelas empresas também 

possuem relação direta com o primeiro, uma vez que a necessidade de oferecer treinamentos em regiões 

distantes do local de instalação da empresa certamente amplia as dificuldades para liberação de funcionários e 

onera os custos dos treinamentos.

Portanto, a criação de cursos específicos para o setor industrial lácteo, a serem oferecidos nas regiões 

de instalação das empresas, apresenta-se como estratégia decisiva para ampliar a capacitação da mão-de-

obra dedicada ao setor industrial lácteo em Rondônia.

 A partir dessa conclusão, foi necessário identificar, na opinião das empresas, as áreas de maior 

interesse para a oferta de cursos e treinamentos. Os resultados estão apresentados na Tabela 96.

Tabela 96 - Principais Áreas de Interesse para Treinamento.

Áreas de Interesse Freqüência %

Produção 14 70%

Gestão da Qualidade 12 60%

Vendas 6 30%

Administrativa 5 25%

Custos 5 25%

Atendimento Clientes 4 20%

Gestão Financeira 3 15%

Gerenciamento de Fornecedores 2 10%

Informática 2 10%

Planejamento 1 5%

RH 1 5%

Outras 1 5%

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise dos resultados da pesquisa é extremamente importante para permitir a priorização das áreas 

de maior necessidade e interesse para treinamentos, na opinião dos dirigentes das empresas. Nesse caso, as 

áreas tecnológicas específicas de processamento de alimentos e laticínios destacam-se nos resultados da 

pesquisa, inicialmente em detrimento das áreas gerenciais. 137
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Esse fator pode ser explicado principalmente pelo elevado índice de carência de conhecimentos e 

treinamentos específicos sobre tecnologias de processamento de leite e derivados na região, em contraste 

com a disponibilidade, mesmo que reduzida, de conhecimentos e treinamentos nas áreas administrativas.

Nesse cenário, destaca-se ainda a elevada incidência de respostas relativas ao interesse dos 

dirigentes em relação à oferta de programas de gestão da qualidade, uma vez que essa área apresentou um 

dos maiores índices de preocupação no conjunto da pesquisa de campo.

5.4.6 Percepções Estratégicas dos Dirigentes Sobre o Setor

O sexto bloco da pesquisa de campo foi dedicado a investigar as percepções dos dirigentes sobre 

questões estratégicas do setor industrial lácteo no estado de Rondônia.

As questões estratégicas foram apresentadas como questões abertas dentro dos questionários, com 

questionamentos sobre as percepções dos dirigentes em relação aos principais desafios e tendências do 

setor. Os resultados estão apresentados nos tópicos a seguir:

a)  Principais Desafios da Empresa na Área Comercial

É extremamente interessante constatar, através da entrevista com os dirigentes das empresas, como 

as percepções do setor são coerentes com as necessidades de mudanças identificadas pelo Diagnóstico, 

mesmo que inicialmente nem todos os dirigentes façam essa correlação diretamente.

Nesse caso, novamente percebe-se que as maiores preocupações relacionadas pelos dirigentes 

entrevistados apresentam-se intimamente relacionadas às carências estruturais identificadas na indústria de 

laticínios de Rondônia. Essas preocupações estão apresentadas na Tabela 97.

Tabela 97 - Principais Desafios das Empresas na Área Comercial.

Desafios Freqüência %

Concorrência com produtos clandestinos 6 30%

Necessidade de diversificação da produção 4 20%

Inadimplência 3 15%

Poder das grandes redes 3 15%

Impostos 2 10%

Outros 5 25%

Não souberam/não responderam 2 10%

Fonte: Dados da pesquisa.138
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Observa-se que, a principal preocupação das empresas em relação à área comercial (concorrência 

com produtos clandestinos) encontra sua principal causa no modelo competitivo adotado pela maior parte das 

empresas no estado.

Isso ocorre uma vez que a maior parte do comércio clandestino no País concentra-se em produtos com 

baixa exigência tecnológica e consumo em larga escala, como é o caso do queijo mussarela.

Somado a esse fator, acrescenta-se a constatação da baixa qualidade da matéria-prima no estado e a 

inexistência de programas formais de qualidade nas empresas. Como resultado, grande parte da indústria de 

laticínios instalada em Rondônia possui grande parte de seu mercado disputado em comum com empresas 

que comercializam seus produtos de forma clandestina, criando todas as dificuldades associadas a esse 

cenário.

Da mesma forma, a disputa por mercados pouco estruturados aumenta os riscos de inadimplência, 

uma vez que as empresas têm que se sujeitar a mercados também informais, fator esse apresentado em 

terceiro lugar na relação de preocupações do setor.

Finalmente, esse cenário sugere a necessidade de diversificação de produtos para reduzir os riscos 

associados aos demais fatores. Essa preocupação apresenta-se, nessa etapa, em segundo lugar na lista de 

desafios apresentada pelo setor, além de despontar em etapas anteriores do Diagnóstico da Indústria de 

Laticínios do Estado de Rondônia.

b)  Principais Desafios da Empresa em Relação à Captação de Leite

Em relação aos desafios percebidos para o setor de captação de leite, percebe-se novamente a 

estreita relação das respostas com o conjunto de conclusões discutidas através do Diagnóstico. Essas 

preocupações estão relacionadas na Tabela 98.

Tabela 98 - Principais Desafios das Empresas em Relação à Captação de Leite.

Desafios Freqüência %

Melhorar a qualidade do leite in natura 11 55%

Melhorar as condições das estradas 7 35%

Concorrência aceita leite de baixa qualidade 5 25%

Falta de energia 3 15%

Reduzir o custo do leite 3 15%

Reduzir o custo do frete 3 15%

Aumentar a captação 2 10%

Outros 2 10%

Fonte: Dados da pesquisa. 139

IN
D

Ú
ST

R
IA

 L
AT

IC
IN

IS
TA



Como principal preocupação, destaca-se novamente a questão relativa à importância de se promover 

a melhoria da qualidade da matéria-prima da região. Da mesma forma, os demais fatores citados com maior 

freqüência pelos entrevistados (melhorar as condições das estradas, recepção de leite de baixa qualidade 

pela concorrência e falta de energia) apresentam estreita relação com as questões de melhoria da qualidade 

da matéria-prima no estado.

Nesse cenário, as empresas foram questionadas sobre quais programas de estímulo e assistência 

técnica eram oferecidos pelas empresas aos produtores de leite. Os resultados estão apresentados na Tabela 

99 e são contraditórios em relação à preocupação de qualidade manifestada pelos dirigentes, uma vez que 

65% das empresas não possuem qualquer tipo de programa ou iniciativa de estímulo ou assistência aos 

produtores.

Tabela 99 - Programas de Estímulo e Assistência aos Produtores Oferecidos pelas
Empresas de Laticínios.

Programa Freqüência %

Fornecimento de insumos 4 20%

Assistência veterinária 2 10%

Cursos e treinamentos 2 10%

Outros 1 5%

Nenhum 13 65%

Fonte: Dados da pesquisa.

Nesse cenário, registra-se novamente a importância do desenvolvimento de ações conjuntas e 

sistêmicas junto à Cadeia Produtiva do Leite do Estado de Rondônia, envolvendo todos os segmentos, como 

alternativa principal e mais eficaz para promover o desenvolvimento sustentado do setor no estado.

c) Principais Fatores Internos que Impõem Desafios à Sobrevivência das Empresas

Os principais fatores que implicam em desafios para a sobrevivência das empresas estão 

apresentados na Tabela 100, novamente com destaque para a necessidade de diversificação das linhas de 

derivados e conseqüente redução da dependência excessiva da fabricação de queijo mussarela.
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Tabela 100 - Principais Fatores Internos que Impõem Desafios à Sobrevivência das Empresas.

Fator Freqüência %

Necessidade de diversificação 9 45%

Estrutura física deficitária 5 25%

Qualidade matéria prima 3 15%

Rotatividade e capacitação dos funcionários 3 15%

Outros 3 15%

Não sabe/não respondeu 2 10%

Fonte: Dados da pesquisa.

Com esse mesmo objetivo, os demais fatores citados nas entrevistas reforçam a necessidade de se 

criar condições para promover essas mudanças, entre elas:

! adequar a estrutura física das empresas para possibilitar a diversificação da produção de derivados e a 

melhoria da qualidade dos derivados atuais;

! melhorar a qualidade da matéria-prima no estado, como alternativa necessária para se promover as 

demais mudanças de qualidade e diversificação das linhas de produtos;

! capacitar os funcionários de maneira adequada e com custos coerentes com a realidade do setor e com 

as estratégias de atuação delineadas. 

5.4.7 Caracterização dos Estabelecimentos Industriais

O sétimo e último bloco da pesquisa de campo foi dedicado a avaliar as estruturas físicas das unidades 

industriais participantes da pesquisa e registrar as principais práticas de compra, produção e comercialização 

adotadas pelas empresas.

Esses dados constituem material específico de caracterização das empresas investigadas e estão 

apresentados nas tabelas constantes do Anexo.

5.5 Considerações Finais

A indústria de laticínios é extremamente importante no estado de Rondônia, representando 73% de 

todos os estabelecimentos agroindustriais registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal no estado. Ao 

todo são 71 unidades industriais instaladas, com destaque especial para o grande percentual de empresas 

com registro SIF, comparativamente ao universo do setor no Brasil. Esses dados refletem o perfil exportador do 

estado de Rondônia. 141

IN
D

Ú
ST

R
IA

 L
AT

IC
IN

IS
TA



A indústria de laticínios no estado de Rondônia caracteriza-se por estabelecimentos de porte médio, 

com industrialização entre 10 e 50 mil litros de leite/dia. O setor industrial de laticínios está presente em todas 

as regiões do estado, com estabelecimentos industriais instalados em pelo menos 36 municípios diferentes. 

Entretanto, os estabelecimentos industriais concentram-se principalmente nas microrregiões representadas 

pelos municípios de Ouro Preto D'Oeste, Jarú e Ji-Paraná, por serem essas as regiões de maior produção 

leiteira no estado.

O elevado percentual de estabelecimentos registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal influencia 

diretamente os resultados das avaliações relativas ao destino final do leite industrializado no estado, quando 

se percebe que 82,1% do leite produzido internamente é capitado e industrializado por estabelecimentos 

inspecionados SIF.

Dados históricos demonstram que a industrialização total de leite vem apresentando taxas 

expressivas de crescimento nos últimos anos, fazendo com que o estado tenha sua importância relativa 

ampliada em relação ao conjunto dos estados no Brasil. Em média, a industrialização de leite em Rondônia 

cresceu a taxas anuais de 11,9% entre 1997 e 2001, contra taxas de 5,4% observadas para o conjunto do 

Brasil. Nesse período, a importância relativa do estado em relação à industrialização de leite no Brasil saltou de 

2,5% para 3,1%.

Além da elevada taxa de crescimento da industrialização, outra característica marcante do setor no 

estado de Rondônia refere-se à elevada sazonalidade da industrialização de leite. Em média, o volume mensal 

de leite industrializado no estado varia 49% entre os períodos de safra e entressafra, contra uma variação 

média de 25% observada para o conjunto do Brasil (média dos últimos 5 anos). Esses resultados são 

altamente significativos, considerando-se que a indústria de laticínios no estado de Rondônia tem como 

principal mercado o estado de São Paulo, região balizadora dos preços de derivados no País. Nesse sentido, 

os resultados demonstram que Rondônia produz e oferta um volume elevado de derivados nos períodos em 

que o mercado nacional encontra-se saturado e, ao mesmo tempo, apresenta reduzida oferta nos períodos em 

que o mercado encontra-se desabastecido.

Nesse cenário, a possibilidade de ampliação dos investimentos em estrutura física de câmaras 

frigoríficas para estocagem de produtos, associada à disponibilização de linhas de crédito específicas para 

essa finalidade, poderia ampliar substancialmente a remuneração média alcançada pela indústria de laticínios 

no estado. Essa estratégia mostra-se ainda mais importante a partir da constatação de que a produção de 

derivados em Rondônia concentra-se predominantemente em queijo mussarela. Especificamente para essa 

linha de derivados, o comportamento médio da curva de preços no mercado atacadista brasileiro é 

inversamente proporcional ao comportamento da curva de produção de leite no estado, indicando elevadas 

possibilidades de ganhos financeiros proporcionados pela possibilidade de estocagem de excedentes de 

produção no período de safra para comercialização na entressafra.142
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A distribuição percentual de leite para produção de derivados lácteos nas unidades industriais 

inspecionadas pelo SIF no estado de Rondônia concentra-se em queijos mussarela, leite longa vida e queijo 

prato, respectivamente com 81,6%, 8,9% e 5,2% do volume total industrializado. Somente 4,3% do total de 

leite produzido no estado são destinados para industrialização de outras linhas de derivados.

 Essa elevada dependência da fabricação de queijo mussarela justifica-se, também, pelo baixo custo e 

pela baixa qualidade da matéria-prima no estado, aliados à carência de conhecimentos técnicos no setor, 

reduzindo as possibilidades de diversificação e de produção para derivados de maior valor agregado. Juntos 

esses fatores devem ser objetos prioritários das ações institucionais de capacitação da Cadeia Produtiva de 

Leite no Estado de Rondônia, como alternativa altamente indicada para ampliar a capacidade competitiva do 

setor.

Em relação às características de gestão e ao perfil das empresas instaladas em Rondônia, vários 

fatores merecem destaque, particularmente por sinalizarem oportunidades específicas de atuação junto ao 

segmento industrial lácteo do estado.

A indústria de laticínios em Rondônia foi criada num passado recente, principalmente a partir da 

década de 90, motivada principalmente pela oportunidade de industrializar o próprio leite ou por experiências 

particulares do proprietário junto ao setor. Como conseqüência, grande parte das empresas foi criada no 

próprio local de residência do proprietário, sem que essa decisão tenha sido resultante de estudos prévios 

relativos à atratividade do mercado. Exceção especial foi registrada em cerca de 25% das empresas 

entrevistadas, onde estudos sobre novas oportunidades de negócios e experiências anteriores da empresa 

em outros estados motivaram a implantação de novas fábricas em Rondônia.

Como resultado, percebe-se que um elevado percentual das empresas não adota técnicas gerenciais 

consideradas básicas para o gerenciamento da produção no setor de laticínios. Dados da pesquisa 

demonstram que 45% das empresas não possuem controle de estoques de produtos e de almoxarifado e 60% 

não possuem controles sistematizados dos custos de produção, indicando a necessidade de capacitação 

dessas empresas em relação ao uso dessas ferramentas, entre outras áreas carentes de capacitação.

Em relação às questões tecnológicas, resultados preliminares indicaram a existência de deficiências 

importantes em relação à qualidade e à eficiência da fabricação de derivados. Nesses casos, projeções do 

Diagnóstico indicam a possibilidade de se proporcionar elevados ganhos econômicos para parte das 

empresas do estado, caso sejam transferidos conhecimentos adequados sobre as tecnologias de 

processamento dos derivados.

Finalmente, o fator de maior impacto entre as questões de capacitação do segmento industrial refere-

se à inexistência de registros sobre a adoção de programas de qualidade nas empresas do setor. Nesse caso, 

além da inexistência de programas estruturados de gerenciamento da qualidade implantados nas empresas, 

merece destaque o registro de que 85% dos dirigentes entrevistados declararam sequer conhecer algum tipo 

de Programa de Gestão da Qualidade. Esses resultados são preocupantes, a partir da constatação da 143
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 existência de tendências crescentes de ampliação das exigências do mercado consumidor em relação à 

implantação de Programas de Qualidade por parte de seus fornecedores. Além disso, deve-se registrar 

também as determinações do Serviço de Inspeção Federal relativas à obrigatoriedade para implantação dos 

programas de Boas Práticas de Fabricação e APPCC por parte das empresas de laticínios, condições 

necessárias para que as mesmas possam manter seus direitos de comercializar seus produtos fora do seu 

estado de origem. Nesse sentido, a implantação de Programas de Qualidade, particularmente BPF e APPCC 

apresenta-se como sendo um fator determinante não só da competitividade, mas principalmente da 

sobrevivência da indústria de laticínios do estado de Rondônia.

 Em relação às demais características de qualidade dos produtos, os resultados da pesquisa voltam a 

indicar a baixa qualidade da matéria-prima e a reduzida capacitação tecnológica das empresas como sendo os 

principais limitantes ao desenvolvimento do setor. Especificamente em relação às questões de capacitação, 

os resultados indicam que 40% das empresas entrevistadas nunca ofereceram qualquer tipo de treinamento a 

seus funcionários, independente da área de capacitação ou do tempo de duração do treinamento. Entre as 

principais dificuldades apontadas pelas empresas, destaca-se a inexistência de cursos específicos oferecidos 

no estado associado às dificuldades e aos elevados custos de se promover treinamentos em outros estados. 

Portanto, a oferta de cursos e treinamentos especializados no estado representa uma importante contribuição 

para a melhoria da capacitação técnica e gerencial da indústria de laticínios do estado de Rondônia. Entre as 

áreas de maior interesse, destacam-se as de tecnologia de produção e implantação de programas de 

qualidade.

Finalmente, a análise das percepções estratégicas relatadas pelos dirigentes do setor de laticínios no 

estado de Rondônia confirma as conclusões individuais identificadas durante a elaboração do Diagnóstico. 

Nesse caso, os dirigentes identificam as questões relativas à melhoria da qualidade da matéria-prima e à 

necessidade de diversificação da produção como sendo prioritárias para o desenvolvimento do setor. Esses 

fatores estão intimamente relacionados às questões identificadas anteriormente e, especialmente em relação 

à melhoria da qualidade da matéria-prima, vão exigir um avanço significativo na estrutura de relacionamento 

entre produtor e indústria dentro do estado. 

Esses são, portanto, os principais desafios à modernização da Cadeia Produtiva do Leite no Estado de 

Rondônia. A correção de todos eles irá exigir, acima de tudo, a ampliação da atuação sistêmica dos diversos 

segmentos participantes da Cadeia com o objetivo comum de superar essas dificuldades. Além disso, o 

processo evolutivo deverá incluir, obrigatoriamente, a correção conjunta das demais deficiências citadas nos 

demais Diagnósticos, como sendo condição necessária à conquista de novos mercados e ao fomento físico e 

financeiro das mudanças propostas para o estado de Rondônia.
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6   COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS

6.1 Notas Metodológicas

O presente trabalho tem como pressuposto básico diagnosticar e analisar o conjunto de ações que 

caracterizam a cadeia produtiva do leite no estado de Rondônia, no segmento distribuição dos derivados 

lácteos, com o objetivo de melhorar a capacidade competitiva do setor. 

Como ponto de partida, foi realizada uma ampla revisão dos vários trabalhos e diagnósticos já 

existentes, com o objetivo de caracterizar a trajetória do setor de distribuição nos últimos anos, bem como 

analisar a situação atual. Para tanto, buscou-se trabalhar algumas variáveis como participação dos 

estabelecimentos do varejo no cenário nacional, evolução dos produtos lácteos no mercado, volume de 

comercialização do estado, principais características do mercado interno, etc.

Após essa revisão, o diagnóstico foi executado a partir de dados secundários e pesquisa de campo. 

Para a pesquisa de campo, foi discutido e definido, juntamente com o SEBRAE-RO, um roteiro para aplicação 

dos formulários nos "atores-chaves" do sistema de distribuição. A partir daí, aplicaram-se 66 (sessenta e seis) 

formulários constituídos de questões abertas e fechadas, com abordagem quali-quantitativa, no varejo da 

capital e nos principais municípios do estado de Rondônia. Os formulários foram aplicados nos 

estabelecimentos do varejo das principais cidades do estado e na capital, de acordo com o roteiro de 

entrevistas realizadas pela Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS e Associação de 

Supermercados de Rondônia - ASMERON, no ano de 2000. Para representar melhor o segmento de 

distribuição, foram realizadas 33 entrevistas nos supermercados das principais cidades do interior do estado e 

33 entrevistas nos supermercados, padarias e delicatessem da capital.

 A aplicação dos formulários no varejo foi realizada no mês de junho de 2002 pelos técnicos da empresa 

Agronegócios e Consultoria Ltda., sendo a entrevista realizada no próprio estabelecimento, de modo que os 

entrevistadores pudessem avaliar e conferir as respostas dadas.

Nos formulários aplicados nos segmentos de distribuição dos produtos lácteos, procurou-se identificar 

os principais problemas de competitividade, as tendências de mercado e tecnologias, a origem dos produtos 

comercializados no estado, os problemas na distribuição e outros aspectos relevantes à competitividade do 

setor. Para tanto, foi utilizado como referência o roteiro da pesquisa aplicado para o diagnóstico do segmento 

de distribuição de derivados lácteos de Minas Gerais em 2001, realizado pelo SEBRAE/MG.

Para complementar o diagnóstico, foram realizadas entrevistas junto a diversos órgãos do governo e 

associações de classe ligados à cadeia produtiva do leite no estado, a fim de coletar informações. A relação 

dos entrevistados se encontra em anexo.

Os dados secundários foram levantados com o objetivo de identificar valores relativos à produção, 

distribuição e consumo de leite e derivados no estado. Dessa forma, foram utilizados dados do Ministério da 

Agricultura - MAPA e do IDARON, além de outros dados fornecidos pelas instituições e órgãos ligados à cadeia 

produtiva do leite no estado. 145
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Para melhor compreender o setor, as informações obtidas nos estabelecimentos entrevistados no 

interior e na capital foram tabuladas de três formas: estabelecimentos do interior, estabelecimentos da capital 

e conjuntamente (interior e capital). Após, foram sistematizadas no relatório final seguindo a orientação básica 

dos tópicos pesquisados. Para as situações que podem se transformar em ganhos de competitividade para o 

setor,  foram sugeridas, no texto do relatório, possíveis ações a serem implementadas.

As ações e recomendações do trabalho final serão discutidas em um Workshop com a presença dos 

principais agentes do sistema de distribuição do leite coordenado pelo SEBRAE-RO. Este evento deverá 

proporcionar a participação dos atores da cadeia agroindustrial do leite do estado, para a validação dos 

resultados e na transformação das ações sugeridas em uma agenda de trabalho conjunto para o segmento de 

distribuição do leite no estado.

6.2 O Segmento de Distribuição de Leite e Derivados

6.2.1 O Segmento Varejista

O varejo de alimentos encontra-se segmentado em diferentes tipos de lojas de vários tamanhos como: 

lojas de conveniência, padarias, supermercados e hipermercados, sendo que os últimos são os principais 

formatos de lojas em faturamento.

Os supermercados caracterizam-se por oferecer ao cliente predominantemente alimentos 

industrializados, frescos ou mercearias e artigos de higiene e limpeza; apresentam alto giro de mercadorias e 

baixa margem; mantêm preços competitivos; trabalham com o conceito de auto-serviço e contemplam um 

mínimo de 2 (dois) check-outs e uma área de venda superior a 350 m². 

Os hipermercados caracterizam-se pela venda de alimentos, artigos de higiene e limpeza, 

eletrodomésticos, vestuário e artigos para o lar; apresentam alto giro e baixa margem; trabalham com o 

conceito de auto-serviço e abrangem uma área de vendas, em geral, acima de 5 (cinco) mil m².

As padarias podem ser classificadas de acordo com a variedade de produtos oferecidos. Além dos 

produtos típicos de padaria e confeitaria como pães, doces, bebidas, cigarros e laticínios, já é grande o número 

de estabelecimentos que oferecem, também, dentre outros, serviço de bar, lanchonete e fast food.

As Delicatessens, também chamadas de padarias de conveniência, além de oferecer os produtos de 

uma padaria tradicional, possuem para venda um grande volume de produtos considerados de conveniência. 

O segmento varejista de alimentos no Brasil encontra-se em acelerado processo de concentração. 

Segundo a ABRAS (1999), as cinco maiores cadeias varejistas representavam, no ano de 1999, 40% do 

faturamento bruto do segmento, enquanto que no ano de 1994, essa participação era de 23%. O setor que mais 

tem crescido é o de lojas do tipo auto-serviço (supermercados e hipermercados). Além da abertura de novas 

lojas, o que tem contribuído para o crescimento desse setor é a transformação dos armazéns e mercearias 

para o tipo auto-serviço, como estratégia de se manterem competitivas no mercado, buscando assim, além da 

sobrevivência, construir uma imagem de modernidade perante seus clientes. Esse tipo de loja, segundo o 

BNDES (2000), detêm uma fatia superior a 85% das vendas ao consumo e seu faturamento nominal vem 

aumentando desde 1994, em torno de 17% ao ano. 146
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Da mesma forma que ocorreu a alteração no formato das lojas do segmento varejista, os canais de 

distribuição dos produtos lácteos, nos últimos anos, também mudaram no que diz respeito a sua participação 

no volume de venda entre os diferentes formatos de lojas. No início da década de 90, as padarias tradicionais 

representavam 98% das vendas de pães e leite no varejo. Em 2000, a participação caiu para 10%, em 

detrimento do avanço dos hiper e supermercados e suas redes na distribuição dos produtos (Mathias, 2001).

A mudança no comportamento de consumo da população para o auto-serviço, o que caracteriza um 

consumidor mais exigente em busca de comodidade e facilidades de compra, colaborou para o crescimento da 

participação dos hiper e supermercados nas vendas de produtos lácteos. A migração do consumo significou, 

segundo Jank e Galan (1998), que a indústria passou a negociar com um cliente mais poderoso e exigente, 

pois o fato de os hiper e supermercados adquirirem volumes maiores de produtos, impõe prazos dilatados de 

pagamentos, inovações constantes nas linhas de produtos, mix complementar, margens reduzidas, 

adequação da logística de entrega e gestão adequada das marcas e da qualidade final, entre outras 

exigências. A pressão é fortalecida pela competição acirrada, guerra por espaço nas gôndolas e tendência de 

introdução de marcas próprias dos varejistas.

Outros canais de venda, como as padarias, devem limitar-se cada vez mais ao atendimento para a 

clientela local e de produtos com maior valor agregado, como o leite tipo A.

Os canais utilizados para a distribuição dos produtos lácteos no estado de Rondônia concentram-se, 

basicamente, no segmento dos supermercados. Esse segmento é formado por empresas de atuação regional 

e com tamanho de lojas bastante variado. Entre os estabelecimentos entrevistados, na capital e interior, 

observou-se a seguinte distribuição relativa ao tamanho (Tabela 101).

Tabela 101 - Distribuição percentual dos tamanhos de estabelecimento entrevistados

Rondônia, 2002.

Interior Capital Total
Tamanho do Estabelecimento (em m²)

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

0 - 200 0 0 9 32 9 14

200 - 500 15 45 12 43 27 45

500 - 1000 12 36 5 18 17 28

> 1000 6 19 2 7 8 13

TOTAL 33 100 28 100 61 100

Fonte: Dados da pesquisa. 147
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De acordo com a Tabela 101, tanto no interior como na capital, há uma predominância do varejo com 

lojas de até 500 m² de área de venda. Embora existam diversas dificuldades a serem superadas no 

relacionamento da indústria de laticínio com os supermercados, quanto menor o tamanho dos supermercados 

e maior a sua distribuição no estado, menor o seu poder de barganha nas negociações. A organização de 

compras conjunta pelos supermercados fortalece o seu poder de barganha perante as indústrias, 

principalmente as do setor de lácteos e deve traduzir em benefícios tanto para a indústria, que poderá fechar 

grandes contratos e para o varejo que, pelo maior volume de compras disporá de melhores condições de preço 

e produtos para atender seus clientes.

6.3 Produtos Comercializados no Estado

O mix de produtos comercializados pelo varejo mostra uma grande diversidade na origem dos produtos 

vendidos no estado. Embora a maioria dos produtos tenha a sua origem no estado de Rondônia, alguns 

produtos ainda são importados em outros estados, alguns na sua totalidade como o leite em pó (100%) e outros 

uma grande parte, como os iogurtes (81%) e o requeijão (62%). 

A importação desses produtos ocorre para suprir a falta da produção no estado para atender a 

demanda dos consumidores. Esta situação nos remete para duas considerações, a primeira é a oportunidade 

de mercado que poderá ser ocupada pela indústria local, e segundo, essa situação representa uma evasão de 

divisas do estado.

Tabela 102 - Origem dos produtos lácteos comercializados no Estado  Rondônia, 2002.

Procedência (em porcentagem)
Produtos

Rondônia Outros Estados

Leite C 100 0

Leite UHT 97 3

Queijos Brancos* 87,5 12,5

Queijo Prato 70 30

Queijo Mussarela 94,5 5,5

Manteiga 60,5 39,5

Leite em pó 0 100

Iogurte 19 81

Requeijão 38 62

* Considerados também em conjunto com os queijos regionais.

Fonte: Dados da pesquisa.148
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A Tabela 102 apresenta o percentual dos produtos vendidos nos estabelecimentos de acordo com a 

procedência.

A Tabela 103 mostra uma visão geral, do volume de derivados lácteos produzido no estado, segundo os 

dados coletados pelo Ministério de Agricultura do ano de 2000, bem como o destino da venda. De acordo com 

os dados da pesquisa, foi estimada a percentagem de cada produto adquirido pelo varejo e o volume de 

produtos lácteos importados. Em seguida, foi estimado o mercado potencial dos produtos lácteos no estado 

utilizando os dados de porcentagem de produtos procedente de outros estados da Tabela 102 acima. Para 

tanto a pesquisa sinalizou qual o percentual importado de cada produto pelos varejistas, sendo este volume 

acrescentado ao consumo interno. Vale ressaltar que, pelos dados de consumo levantados pela pesquisa 

comparados aos volumes identificados pelo MAPA e INARON, o estudo envolveu varejistas responsáveis por 

50% da comercialização do estado.

Tabela 103 - Produção, Distribuição e Consumo de Leite e Derivados (exceto leite em pó)
nas suas respectivas unidades  Rondônia/2000.

Leite C  (l) 4.170.855 4.170.855 100 4.170.855

Leite UHT (l) 24.956.761 13.660.668 55 11.296.093 45 3 409.820 14.070.488

Queijos Brancos (kg) 1.495.590 1.495.590 100 12,5 186.949 1.682.539

Queijo Prato (kg) 1.405.441 52.794 4 1.352.647 96 30 15.838 68.624

Queijo Mussarela (kg) 27.921.107 1.755.470 6 26.165.637 94 6 105.328 1.860.798

Manteiga (kg) 1.241.712 192.084 15 1.049.628 85 39,5 75.873 267.957

Iogurte (l) 395.126 303.332 77 91.794 23 80 242.666 545.998

Requeijão (kg) 25.525 21.927 86 3.598 14 64 14.033 35.960

Outros Produtos (kg) 1.893.939

Total 63.506.056 21.652.720 35 39.959.397 65 10 1.050.507 22.703.219

Fonte: Ministério da Agricultura (MAPA) e INARON.
Nota: Não houve dados suficientes para estimar o consumo estadual de leite em pó.
* Estimativa com base em pesquisa.
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A partir dos dados da Tabela 103 elaborou-se o gráfico com os volume de produção, volume de venda e 

volume de importação dos derivados lácteos do estado (Figura 24). Observa-se que o leite UHT e o queijo 

mussarela são produtos com a maior oferta, o que representa uma melhor competição de preços para o varejo. 

Analisando a estimativa de consumo estadual, em kg ou litros de produtos, nota-se um equilíbrio da produção e 

consumo do leite C e do queijo branco.

Figura 24 - Volume, consumo e importação de Derivados Lácteos (exceto leite em pó)
nas suas respectivas unidades  Rondônia/2002.

Fonte: Dados da Pesquisa.
Nota: Não houve dados suficientes para estimar o consumo estadual de leite em pó.

A Tabela 104 mostra a quantidade de leite na sua forma de comercialização. Para chegar a esses 

números, foi convertida a quantidade de leite necessária para a obtenção de cada produto. Por exemplo, para 

obter 1 kg de leite em pó são necessários 8,4 litros de leite. Observa-se neste caso que do total de leite 

comercializada pelo varejo através dos diversos produtos lácteos, 32% (14 milhões de litros) é leite que entra 

no estado, nas suas diferentes formas, provenientes de outros estados.
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Leite C 4.170.855 4.170.855 100 0 4.170.855

Leite UHT 24.956.761 13.660.668 55 11.296.093 45 3 409.820 14.070.488

Queijos Brancos 7.477.950 7.477.950 100 12,5 934.744 8.412.694

Queijo Prato 13.632.778 512.102 4 13.120.676 96 30 153.631 720.552

Queijo Mussarela 270.834.738 17.028.059 6 253.806.679 94 6 1.021.684 19.583.379

Manteiga 1.490.054 230.501 15 1.259.554 85 39,5 91.048 321.549

Iogurte 335.857 257.832 77 78.025 23 80 206.266 464.098

Requeijão 127.625 109.635 86 17.990 14 64 70.166 179.801

Outros produtos 9.469.697 0 0

Total 332.496.315 43.447.602 13,5 279.579.016 86,5 32 2.887.359 47.923.416

* Estimativa com base em pesquisa.
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Tabela 104 - Produção, Distribuição e Consumo de Leite e Derivados (exceto leite em pó)
em litros de leite  Rondônia/2000.

Observa-se, neste aspecto, dos produtos comercializados pelo varejo do estado, uma grande 

quantidade de leite consumido na forma de queijo mussarela e leite UHT principalmente. Destes produtos, o 

leite em pó, o iogurte e o requeijão possuem um maior valor agregado, o que traduz maiores ganhos para a 

indústria. Coincidentemente, esses produtos não fazem parte do mix de produtos fabricado no estado de 

Rondônia, como mostra a Tabela 102.

A grande maioria do leite produzido no estado (84%) é utilizado para a fabricação de queijo mussarela; 

no entanto, quando se analisa a quantidade de leite vendido para outros estados, o queijo mussarela participa 

com 90% do volume total comercializado. 

Para visualizar melhor a situação de distribuição e consumo dos derivados lácteos, foi realizado uma 

conversão dos litros de leite em reais (R$) (Tabela 105).
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Tabela 105 - Produção, Distribuição e Consumo de Leite e Derivados (exceto leite em pó)
com base nos preços médios do varejo  Rondônia, 2000.

Leite C 3.545.226,75 3.545.226,75 100 0 3.545.226,75

Leite UHT 24.956.761,00 13.660.668,00 55 11.296.093,00 45 3 409.820,04 14.070.488,04

Queijos Brancos 5.982.360,00 5.982.360,00 100 0 12,5 747.795,00 6.730.155,00

Queijo Prato 19.676.174,00 739.116,00 4 18.937.058,00 96 30 221.735,00 960.851,00

Queijo Mussarela 111.684.428,00 7.021.880,00 6 104.662.548,00 94 6 421.312,80 7.443.192,80

Manteiga 14.900.544,00 2.305.008,00 15 12.595.536,00 85 39,5 910.478,00 3.215.486,00

Iogurte 1.580.504,00 1.213.328,00 77 367.176,00 23 80 970.662,40 2.183.990,40

Requeijão 265.460,00 228.040,80 86 37.419,20 14 64 145.946,11 373.986,91

Total 182.591.457,75 34.695.627,55 21 147.895.830,20 79 38 3.827.749,35 38.523.376,90

* Estimativa com base em pesquisa.

Produtos Lácteos
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Na transformação do volume produzido de derivados lácteos em reais, observa-se que 38% do valor 

movimentado na comercialização dos produtos lácteos no estado são aplicados em produtos importados, o 

que reforça o indicativo de evasão de divisas do estado. Este valor, além de significativo, representa, em 

termos, uma dificuldade de abastecimento para o varejo, pois a distribuição dos produtos importados fica a 

cargo das distribuidoras e atacadistas que têm seus fornecedores localizados a grandes distâncias que, além 

de contribuir para elevar o custo final do produto, causam problemas no abastecimento. Além do mais, o 

relacionamento comercial do varejo diretamente com a indústria estadual (local), traz benefícios não apenas 

de custo final e constância no abastecimento, mas no fortalecimento de toda a cadeia produtiva do leite 

estadual. 

Analisando a Figura 25, observa-se que o leite em pó é o terceiro produto em faturamento nas vendas 

estimadas no estado. Para chegar a esses valores, multiplicou-se o preço médio de varejo pelo volume 

estimado do mercado. As vantagens do leite UHT na comercialização e o início da produção deste leite por dois 

laticínios no estado fez com que o leite UHT supera-se o volume comercializado de leite em pó. O volume de 

consumo de leite em pó supera o leite UHT na maioria dos estados da região Norte devido ao seu longo prazo 

de validade e facilidade de transporte em grandes distâncias (transportar 1 kg de leite em pó equivale a 8,5 lts 

de leite).152
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Figura 25 - Mercado estimado de produtos lácteos em R$  Rondônia/2002.

Fonte: Dados da Pesquisa.

6.4 Relações de Mercado

6.4.1 O Setor de Distribuição

Na distribuição de produtos alimentares é necessário à formação de uma complexa e articulada rede 

baseada na atuação de vários agentes, como as indústrias de processamento, atacadistas e distribuidores, 

dotados de infra-estrutura necessária para a recepção, armazenamento e distribuição de mercadorias.

Os produtos lácteos (leite e seus derivados) podem ser distribuídos por vários canais de acordo com o 

tamanho da empresa processadora e da natureza dos produtos (embalagem utilizada pelo produto e o estado 

físico). As formas de distribuição mais comuns encontradas pela pesquisa foram as vendas diretas pelas 

indústrias (com vendedores ou representante) e as vendas por distribuidores ou atacados.

Analisando os dados da pesquisa, observa-se que as indústrias (laticínios) superam as distribuidoras 

no fornecimento de produtos elaborados em plantas indústrias localizadas no estado como: leite C, leite UHT, 

queijos brancos e mussarela. A Figura 26 a seguir ilustra a distribuição dos produtos lácteos no estado.
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Figura 26 - Distribuição percentual dos produtos lácteos no varejo através dos canais
de distribuição  Rondônia/2002.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Observa-se que as distribuidoras ou atacadistas têm maior importância na distribuição de produtos 

mais elaborados e que requerem uma tecnologia de produção mais qualificada como: leite em pó, iogurte, 

requeijão e manteiga. 

Esses dados podem ser melhor compreendidos quando se analisa dois aspectos importantes na 

logística de distribuição que esses produtos requerem como: cadeia de frios, transporte adequado, 

armazenagem, etc. e a falta de fornecedores (indústrias), principalmente de leite em pó e iogurte no estado. 

Como as plantas industriais dos fornecedores desses produtos estão localizadas, principalmente no Sudeste, 

a compra só se torna viável em grandes volumes. Um problema observado nos produtos vendidos pelos 

atacadistas é que devido a sua estratégia de compra ser balizada pelo menor preço, às vezes o fornecimento 

de uma determinada marca pode faltar no mercado.

Este fato nos remete novamente a afirmar a importância da organização de um pool de compras pelo 

varejo do estado, o que poderá representar ganhos de competitividade para o setor, pois pelo poder de compra 

poderá fazer as mesmas exigências das distribuidoras em relação ao preço, prazo de pagamento e até à 

cobrança de um percentual sobre os produtos comprados da indústria, para participar em campanhas de 

divulgação e marketing.
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Figura 27 - Fluxos de comercialização no Segmento Distribuição de Leite e Derivados.

A Figura 27 representa o fluxo de comercialização de leite e derivados no estado.

6.4.2 Relacionamento com os Fornecedores

No aspecto de relacionamento entre fornecedor e varejista, pode-se observar um tipo predominante de 
6ação no interior que é a compra direta de produtos lácteos pelo sistema de pronta entrega de mercadorias , 

embora o sistema através de pedido encontra-se no mesmo patamar de importância (em torno de 90% das 

ações de venda). Na Capital, o sistema de venda através de pedido encontra-se em maior preferência e 

aparece a venda por telefone com 15% na pesquisa. Outras formas de relacionamento comercial como compra 

pela internet, alianças etc., quase não são citados (Tabela 106).

6 O sistema consiste em deslocar um caminhão equipado com câmara frigorífica para venda e entrega da mercadoria no ato, devido 
as grandes distâncias. A estratégia de venda é definida na viagem anterior: o vendedor ou o motorista do caminhão, faz uma 
estimativa pelo giro da mercadoria deixada na última viagem e pelas trocas de mercadorias com data vencida ou deterioradas.
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Tabela 106 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos segundo a relação
com os fornecedores - Rondônia, 2002.

Interior Capital Total
Itens

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Compra através de pedido 32 97 18 55 50 76

Compra direta (pronta-entrega) 27 82 14 42 41 62

Compras por Telefone 01 03 05 15 06 09

Compras por Internet 01 03 01 03 02 03

Parcerias 01 03 00 00 01 02

Aliança Mercadológica 00 00 00 00 00 00

TOTAL 62 38 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Entre as mudanças no setor de varejo, as parcerias entre varejistas e fornecedores e a realização de 

contratos de fornecimento de produtos, apresentam-se como alternativa para diminuir os custos de operação. 

Embora a prática de parcerias só tenha sido observada em 50% dos casos, a prática de promotores de venda 

destaca-se como alternativa para reforçar as vendas, tanto no interior como na capital em quase todos os 

estabelecimentos pesquisados. Já os contratos, são ainda incipientes no estado, pois foram observados em 

apenas 8% dos casos.

Observou-se que estes aspectos estão sendo gradativamente introduzidos e poderão representar 

uma mudança significativa no volume de vendas dos produtos lácteos e na busca de competitividade pelas 

indústrias e varejo do estado de Rondônia.

No que se refere às diferenças nas negociações entre grandes e pequenos fornecedores, atualmente, 

o que pesa na negociação é o preço do produto e o prazo de pagamento (65% e 61% respectivamente citado na 

pesquisa  Tabela 107), pois devido à escala de produção ou aquisição de grandes quantidades, os grandes 

fornecedores podem oferecer vantagens. Quanto à regularidade da oferta, um problema característico dos 

pequenos fornecedores, principalmente por problemas financeiros, quase não foi citado.
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Tabela 107 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos segundo as diferenças 
existentes nas negociações com grandes e pequenos fornecedores  Rondônia, 2002.

Interior Capital Total
Itens

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Preço dos Produtos 25 76 18 55 43 65

Prazos de Pagamentos 17 52 23 70 40 61

Sim Regularidade da oferta 04 12 08 24 12 18

Diversidade de produtos (mix) 02 06 08 24 10 15

Margem de Lucro 07 21 03 09 10 15

Não 07 21 07 21 14 21

TOTAL 62 67 129

Fonte: Dados da pesquisa.

Além desses atributos, uma característica importante no relacionamento com os fornecedores é a 

condição de trocas dos produtos com prazo de validade vencido ou com alterações de suas qualidades 

(produtos deteriorados), principalmente devido à exigência de armazenamento e exposição com temperaturas 

controladas. Entre os estabelecimentos entrevistados, as principais causas de devolução foram atribuídas ao 

prazo de validade com 76% das citações e deterioração dos produtos com 45%. Apesar desse problema 

ocorrer em todos os estabelecimentos entrevistados, não foi observada dificuldade com o procedimento, pois 

geralmente os fornecedores trocam as mercadorias com problemas ou oferecem desconto na próxima 

compra. O percentual de devolução de cada derivado lácteo está representado na Tabela 108.
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Tabela 108 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos por linha de produtos
que mais ocorre devolução  Rondônia/2002.

Interior Capital Total
Produtos

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Iogurte 23 70 23 70 46 70

Leite C (pasteurizado) 12 36 06 18 18 27

Leite UHT (longa vida) 03 09 10 30 13 20

Queijo Mussarela 02 06 05 15 07 11

Queijo Prato 02 06 05 15 07 11

Queijos Brancos 02 06 05 15 07 11

Manteiga 00 00 03 09 03 05

Leite em pó 00 00 03 09 03 05

Requeijão 01 03 02 06 03 05

TOTAL 45 62 107

Fonte: Dados da pesquisa.

No geral, em todos os derivados lácteos pesquisados ocorrem devoluções, embora aqueles com 

menor prazo de validade possuam o maior percentual de devolução. Como exemplo, o iogurte lidera com 70% 

dos casos. Dois pontos merecem destaque para este fato: primeiro, o curto prazo de validade do iogurte que é 

de apenas 30 dias e, segundo, devido 80% do iogurte vendido no estado ser importado, portanto percorre 

grandes distâncias até os pontos de venda, faz deste derivado o primeiro em volume de devoluções. Nesse 

sentido, o aumento da industrialização de iogurte no estado trará benefícios, tanto para o varejo como também 

para o consumidor.

Um fator importante dentro da cadeia de lácteos e a troca de informações e relacionamento com 

fornecedores. Embora as relações comerciais entre varejistas e fornecedores, no cenário atual, têm passado 

por muitas mudanças, não foi observado nenhum sistema (tipo ECR, EDI …) estabelecido para esse fim, bem 

como, nenhum varejista está exigindo de seu fornecedor, aplicação de programas de qualidade com o objetivo 

de garantir maior segurança e qualidade dos produtos comercializados no estado. Este procedimento vem 

acontecendo em alguns estados e com várias redes de varejo. Como exemplo, na Bahia, a rede Bom Preço 

fechou um acordo com o SEBRAE para aplicação de programas como BPF e APPCC, em seus fornecedores.158
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6.5 Estrutura de Mercado

A característica de cada produto (combinação de processamento e embalagem recebida) impõe 

condições adequadas de transporte e exposição na área de venda, que dificultam ou facilitam a distribuição de 

produtos lácteos das indústrias para os hipermercados, supermercados, padarias, mercearias, lojas de 

conveniência, e outros canais de venda. 

O leite pasteurizado embalado em sacos plásticos é transportado dos laticínios para o comércio em 

caminhões isotérmicos ou equipados com câmaras frigoríficas, depositados em caixas plásticas padrão. Por 

possuir prazo de validade de somente 4 dias, o leite é sempre entregue diariamente no primeiro horário do 

comércio e conservado no estabelecimento de venda, em balcões refrigerados. Essa logística de transporte e 

armazenamento contribui na elevação do custo do produto.

Já o leite longa vida, por receber o processo de pasteurização UHT e ter uma embalagem constituída 

de várias camadas de proteção aos agentes externos deteriorantes, o que lhe proporciona um prazo de 

validade de 120 dias, apresenta vantagens na distribuição e na exposição no local de venda sobre o leite 

pasteurizado envasado em sacos plásticos, podendo ser distribuído para locais mais distantes. Ainda, pela 

característica tetraédrica (forma de tijolo) o leite longa vida, possibilita empilhamento mais adequado, tanto na 

área de depósito do estabelecimento como na área de venda, apresentando vantagem no transporte e na 

exposição no ponto. A única desvantagem do leite longa vida é o preço de venda mais elevado, devido o tipo de 

embalagem e processamento utilizado, embora isso não reflita no consumo. 

Os produtos refrigerados como manteiga, requeijão, iogurtes e alguns tipos de queijos, são 

transportados com maiores cuidados, devido à necessidade de manter a temperatura adequada para a 

conservação das qualidades (inibir o desenvolvimento de microorganismos). Procedimentos técnicos na 

conservação de alimentos recomendam que o leite e seus derivados devam ser mantidos à temperatura 

máxima de 6,9 graus Celsius.

Outros produtos como o leite condensado, creme de leite, leite em pó etc. devido às suas 

características físicas adquiridas no processos de fabricação e no tipo de embalagens utilizadas para o seu 

acondicionamento, possuem prazos de validade longos e podem ser transportados a distâncias maiores e 

armazenados sob temperatura ambiente. 

Entre os estabelecimentos pesquisados, observou-se uma diversificação de produtos lácteos nas 

gôndolas, mas no universo dos estabelecimentos, houve a predominância na comercialização de 4 produtos 

em mais de 90% dos casos pesquisados, sendo eles: leite UHT, manteiga, leite em pó e iogurte. Embora esses 

não sejam os produtos lácteos com maior volume de venda, exceto o leite UHT, indica que são produtos de 

consumo crescente e que a demanda surge de um consumidor mais exigente (Figura 28). 159
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Figura 28 - Distribuição percentual dos produtos vendidos nas lojas pesquisadas no interior
e capital do estado  Rondônia/2002.

Fonte: Dados da Pesquisa.

O mercado de leite e seus derivados além de apresentar um consumo crescente, principalmente após 

o Plano Real, expandiu-se em razão da maior demanda por produtos mais elaborados, como os iogurtes, leites 

flavorizados etc. e produtos que oferecem vantagens para os consumidores, como o leite longa vida  UHT 

(maior prazo de validade e embalagem funcional).

Embora o leite C ainda se apresente com grande presença nos estabelecimentos pesquisados no 

estado de Rondônia (58% no interior e 100% na capital), observa-se uma substituição nas lojas da capital pelo 

leite UHT, motivado não só pela preferência do consumidor e pela comodidade oferecida, mas também, pela 

preferência do varejo em trabalhar com o produto leite fluido na forma de longa vida, pois isso gera uma 

logística muito mais favorável e um custo de manutenção e exposição do produto muito mais baixo, uma vez 

que não há necessidade de refrigeração para a sua exposição. Associe-se a isso a redução significativa do 

preço do leite longa vida no varejo a partir de meados da década de 90, quase que se equiparando com o leite 

pasteurizado, além da comodidade para o consumidor moderno que cada vez mais trabalha fora de casa e 

dispensa menos tempo para compras diárias no varejo de bairro. Desta forma, explica-se o fenômeno do leite 

longa vida que, na última década, teve um crescimento na oferta de aproximadamente 1800% (Meireles e 

Alves, 2001). Este crescimento fez com que  apenas o setor de leite pasteurizado tipo C, com sua tradicional 

embalagem de saco plástico, perdesse mercado. O leite em pó vem mantendo sua posição devido a suas 

características físicas, que facilitam o transporte a longas distâncias e o próprio consumo. A Figura 29 mostra 

esta tendência do mercado de leite no Brasil.160
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Figura 29 - Evolução do mercado do leite no Brasil  2000.

Fonte: Tetrapak Brasil, 2000.

De acordo com Gomes (2001), essa preferência é motivada também pelos aumentos nas margens de 

comercialização do varejo. De acordo com os dados do autor, a margem bruta média (sem custos fixos) do leite 

pasteurizado tipo C no mercado de Belo Horizonte, em maio de 2001, esteve no patamar de R$ 0,12 / litro para 

a indústria e R$ 0,14 / litro para o setor varejista. No caso do UHT, esses valores foram de R$ 0,11 / litro para a 

indústria e entre R$ 0,20 e R$ 0,30 / litro para o setor varejista.

Para ilustrar a preferência do grande varejo nessa questão, basta apresentar os números de 

distribuição dos diferentes tipos de leite dentre os diferentes canais de distribuição. Estudos realizados no final 

da década de 90 apontam que a distribuição do leite fluído se dá conforme a Tabela 109.
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Tabela 109 - Distribuição da venda de leite fluído em diferentes estabelecimentos.

Produto Grande Varejo Padaria e Mercearias Domicílio Outros

Leite longa vida 86% 9% 0,5% 4,5%

Leite pasteurizado 28% 57% 4% 11%

Leite em pó 62% 25% 0,1% 13%

Fonte: www.milkpoint.com.br, 2002.

Analisando o mercado formal no Brasil de alguns dos produtos lácteos no período de 1994 a 1999 

(Tabela 110), o leite longa vida foi o produto que teve o maior crescimento em vendas, embora todos os 

produtos tenham tido um desempenho positivo no período analisado. É inquestionável, portanto, a importância 

que o leite longa vida teve no escoamento do produto, contribuindo com o crescimento da produção de leite 

verificada nos anos 90 (Meireles e Alves, 2001).

Tabela 110 - Evolução da venda de laticínios no período 1994/1999.

ITENS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Partici- 1999 x 1994
pação (var. %)

T. IOGURTES 117.646 222.488 242.231 276.739 299.405 293.279 11 149

T. SOBREMESAS 6.378 12.249 14.111 16.158 16.818 17.700 0,6 178

T. LEITE FERMENT. 0.00 0.00 0.00 29.667 30.892 33.431 1,2 33

T. PETIT SUISSE 12.334 22.300 23.312 30.843 32.693 32.165 1,16 161

LEITE EM PÓ 87.339 103.679 100.562 107.438 107.124 101.521 3,7 16

LEITE FLAVORIZADO 23.688 48980 58.352 74.595 91.366 90.468 3,3 282

REQUEIJÃO 0.00 0.00 22.862 26.617 28.978 29.925 1,08 29

LEITE CONDENSADO 84.583 101.969 107.487 119.338 121.541 122.174 4,4 44

CREME DE LEITE 34.572 44.987 50.830 57.392 63.235 59.789 2,2 73

LEITE UHT 0.00 619.544 1.018.133 1.453.389 1.850.756 1.977.113 71,6 1800

TOTAL BRASIL 368.534 1.178.191 1.639.876 2.194.173 2.644.806 2.759.564 100 649

Fonte: A C Nielsen Publicado: Revista Industria e Laticínios Nº 026; Adaptado pelo Autor.
* Participação percentual de cada produto em relação à venda total, ano base 1999.

Laticínios  Vendas (Em 1000 Quilos/Litros)

162

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

Ç
Ã

O
 E

 D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

D
E 

LE
IT

E 
E 

D
ER

IV
A

D
O

S



Um fato importante para observar é a crescente importância do varejo na atualidade, principalmente os 

supermercados, para a indústria dos produtos lácteos. Os supermercados, pelo poder de compra e por 

estarem junto com o consumidor, buscam satisfazer o seu interesse e acabam sinalizando para o setor 

industrial as tendências e mudanças de hábito de consumo. 

Com relação às marcas dos produtos lácteos comercializadas pelo varejo, observa-se pelos dados da 

pesquisa, uma pequena diversidade de marcas. Os produtos que aparecem com maior média são o iogurte 

(em média 3,1 marcas no interior e 2,4 na capital), leite em pó (em média 2,4 marcas no interior e 2,3 na capital) 

e requeijão (em média 2,5 marcas no interior e 1,9 na capital). O fato destes produtos aparecerem com a maior 

média pode ser compreendido na análise do índice de importação dos mesmos (81%, 100% e 62% 

respectivamente  Tabela 111), pois o estado quase não produz esses produtos e os mesmos são importados 

pelas distribuidoras e atacadistas (Figura 26) e distribuídos no estado. Estes dados apontam, de um lado, a 

falta de opções para a compra de um número maior de marcas pelo varejo e, por outro, uma grande 

oportunidade para as indústrias do estado.

Tabela 111 - Número de marcas dos produtos lácteos comercializadas em cada estabelecimento 
pesquisado e preço médio dos produtos  Rondônia/2002.

INTERIOR CAPITAL Preço
Produtos Médio (R$)

Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média

Leite C 1 3 1,7 1 1 1 0,85/lts

Leite UHT 1 3 2,1 1 3 2,1 1,00/lts

Queijos Brancos 1 4 1,3 1 4 1,6 7,00/kg

Queijo Prato 1 3 1,4 1 3 1,6 14,00/kg

Queijo Mussarela 1 4 1,6 1 3 1,7 4,00/kg

Manteiga 1 4 1,9 1 5 2,0 12,00/kg

Leite em pó 1 4 2,4 1 5 2,3 9,90/kg

Iogurte 2 6 3,1 1 5 2,4 4,00/lts

Requeijão 1 5 2,5 1 4 1,9 10,40/kg

Fonte: Dados da pesquisa.

163

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

Ç
Ã

O
 E

 D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

D
E 

LE
IT

E 
E 

D
ER

IV
A

D
O

S



O Tabela 112 apresenta as principais marcas comercializadas no varejo do estado de Rondônia. É 

importante observar que algumas marcas líderes no Brasil também estão presentes nas gôndolas dos 

estabelecimentos comerciais do estado, como é o caso da Nestlé, Paulista, Danone e Parmalat, 

principalmente nos produtos importados. Observa-se uma grande quantidade e um equilíbrio nas marcas de 

leite C, principalmente no interior. Este fato ocorre devido ao pequeno raio de ação dos laticínios, imposto pela 

limitação de prazo de validade do produto. As marcas das empresas com sede no estado, estão em negrito, e 

aparecem como líderes nos produtos leite C, UHT e queijo mussarela, embora cada produto tenha uma marca 

predominante como as marcas Tradição e Parmalat que praticamente dominam o mercado de leite UHT. Os 

produtos lácteos queijo mussarela e manteiga foram os produtos encontrados pela pesquisa com o maior 

número de marcas distribuídas nos estabelecimentos pesquisados, sendo 15 e 14 marcas respectivamente. O 

leite UHT e o queijo prato foram os produtos que tiveram o menor número de marcas registrado pela pesquisa, 

em média 5 marcas. 

Apesar da presença da vigilância sanitária regularmente nos estabelecimentos, foi observado na 

pesquisa um número significativo de produtos sem rótulo/marca. Um fato que chamou a atenção foi a grande 

quantidade de queijo branco sem rótulo/marca encontrado nos estabelecimentos entrevistados, 

principalmente nos estabelecimentos localizados nas cidades do interior do estado. A presença deste tipo de 

queijo nos estabelecimentos comerciais já é uma tradição no estado e tem sua origem dos pequenos laticínios 

e também dos pequenos produtores agrícolas, que pela origem do Sul do País, trazem na "bagagem" o hábito 

de produzir queijo, não só para aproveitar o leite da propriedade, mas como reserva financeira, isto é, a cada 

ida para a cidade levam o queijo para vender nos estabelecimentos comerciais ou trocar por mercadorias. 

Nesse sentido, para melhorar as vendas, já que existe a tradição de consumo deste queijo, seria 

pertinente o desenvolvimento de uma campanha, pelos órgãos competentes, no sentido de melhorar o padrão 

e a qualidade de fabricação ao nível de produtor rural. 

Da mesma forma que as grandes redes exigem programas de qualidade dos fornecedores, vide 

exemplo citado no item Relacionamento com Fornecedores, o mesmo pode ser feito com os fornecedores de 

queijo branco. A partir das informações dos supermercados é possível criar um cadastro dos produtores, 

treiná-los, fiscalizá-los esporadicamente e conceder uma autorização legal para comercializar o queijo 

branco, já que a presença em mais de 80% dos estabelecimentos do interior e 30% na capital do estado, o 

caracteriza como um produto de grande aceitação pelo consumidor. Esta ação, além de garantir uma renda 

para o produtor, trará benefícios e segurança para os estabelecimentos comerciais e consumidores finais.
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Tabela 112 - Principais marcas comercializadas no varejo do estado  Rondônia/2002.

CAPITAL INTERIOR

Participação Marca ParticipaçãoPRODUTO
Marca (%) (%)

LEITE C (PASTEURIZADO) Arilac 90 Daki 30

Nova Esperança 5 Tradição 24

Precioso 5 Nosso Leite 18

Sem Rótulo/Marca 5 Leite 2000 18

Arilac 15

Vilhena 15

Mariela 12

Aprodil 12

União 12

Guajará 3

Holandesa 3

LEITE UHT Tradição 100 Tradição 97

Parmalat 45 Parmalat 94

Lacbom 9 Lacbom 15

Batavo 3 Batavo 3

QUEIJO BRANCO Lacbom 27 Guajará 3

Lalut 18 Lacbom 3

Arilac 18 Arilac 3

Jamary 9 Sem Rótulo/Marca 100

Aurora 9

Vigor 9

Sem Rótulo/Marca 45

QUEIJO PRATO Lacbom 52 Mariella 38

Mariela 52 Lacbom 31

Tradição 43 Frimesa 13

Parmalat 5 Tradição 13

Parmalat 6

QUEIJO MUSSARELA Arilac 28 Daki 27

Mariela 17 Mariela 21

Aroma 17 União 15

Asa Branca 17 Arilac 12

Princesa 17 Asa Branca 12

Tradição 14 Lacbom 15

Lacbom 7 Urupa 9

Lalut 7 Colorado 9

Aliança 7 Rondolac 6

Jamary 3 Tradição 6

Aurora 3 Aroma

Nutribom 3 Realac 3

Daki 3 Mult-Lac 3

Rondolac 3 Guajará 3

Esperança 3 Sem Rótulo/Marca 9

Sem Rótulo/Marca 14
165
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CAPITAL INTERIOR

Participação Marca ParticipaçãoPRODUTO
Marca

(%) (%)

MANTEIGA Mariela 50 Mariela 69

Cabeça Touro 38 Parmalat 34

Lacbom 34 Lacbom 16

Paulista 9 Paulista 13

Parmalat 12 Cabeça Touro 13

Tradição 6 Aviação 13

Lalut 6 Lalutt 3

Arilac 3 Arilac 3

Asa Branca 3 Tradição 3

Aviação 3 Guajará 3

Sem Rótulo/Marca 19 Sem Rótulo/Marca 6

LEITE EM PÓ Elege 93 Nestle 100

Nestle 60 Itambé 73

Itambé 33 Elege 39

Parmalat 3 Parmalat 9

Paulista 3 Glória 9

Mococa 3 Nutril 6

IOGURTE Danone 58 Danone 78

Nestle 42 Paulista 69

Paulista 45 Nestle 44

Batavo 29 Batavo 41

Parmalat 13 Parmalat 31

Vigor 10 Ki-Gut 16

Real 6 Real 9

Ki-Gut 3 Fruty Gut 6

Sem Rótulo/Marca 13 Garotinho 3

Só Frutas 3

Vigor 3

Sem Rótulo/Marca 6

REQUEIJÃO Mariela 54 Danone 81

Danone 47 Mariela 55

Nestle 25 Paulista 48

Paulista 11 Nestle 19

Lacbom 18 Lacbom 10

Vigor 7 Vigor 6

Nutribom 4 Parmalat 6

Parmalat 4 Clara Milk 3

Batavo 4 Frimesa 3

Continuação da Tabela 112

Fonte: Dados da pesquisa.
Em negrito: empresas com sede no estado de Rondônia

166

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

Ç
Ã

O
 E

 D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

D
E 

LE
IT

E 
E 

D
ER

IV
A

D
O

S



6.6 Aspectos Tecnológicos

Existe uma série de fatores que determinam as condições de competição entre empresas de um 

mesmo setor. Tais fatores constituem um sistema complexo que exerce influência na competitividade das 

empresas e sinaliza o sucesso ou necessidade de correção para promover a competitividade. Elementos 

como tecnologia disponível e capacitação de mão-de-obra diferenciam as empresas locais e sinalizam o apoio 

recebido pelas instituições relacionadas com o setor. A adequação de métodos, equipamentos e instalações 

nos estabelecimentos comerciais é fundamental para garantir a qualidade adquirida no processamento de 

produtos com alto grau de perecibilidade como os lácteos, principalmente o leite C, os queijos e os iogurtes. 

Cada produto possui uma condição ótima de temperatura, tanto no transporte como na exposição para 

a venda, e a alteração das condições ideais de temperatura compromete a qualidade. Um produto perecível 

tem sua temperatura ótima abaixo de 10°C e produtos muito perecíveis abaixo de 5°C.

Entre os produtos que requerem maiores cuidados na temperatura e exposição, portanto possuem 

maior perecibilidade, estão o Leite C, os iogurtes e os queijos. No caso do primeiro, a legislação estabelece 

uma temperatura de refrigeração abaixo de 5°C, devendo ser distribuído no máximo em 24 horas e com um 

prazo de validade de 4 dias. Já os iogurtes, pelo seu processo da fabricação (redução do pH), podem ser 

mantidos sob refrigeração abaixo de 10°C e têm um prazo de validade estabelecido de 1 mês. Para os queijos, 

a depender do seu processo de fabricação, grau de maturação e tipo de embalagem, permitem a sua 

exposição na área de venda a temperaturas mais elevadas, geralmente os queijos mussarela e prato devem 

ser mantidos abaixo de 10°C a 12°C.

A importância da cadeia de frios na logística de distribuição dos produtos lácteos deve ser enfatizada, 

não só pelo alto grau de perecibilidade dos produtos lácteos, mas também pelas distâncias percorridas entre 

os fornecedores e os clientes finais. Segundo Batalha (1997), "para o caso dos produtos perecíveis, vencer 

esta distância em tempo hábil é uma questão de sobrevivência no mercado". Qualquer interrupção no 

fornecimento de baixas temperaturas durante o transporte, ou mesmo nos locais de exposição para a venda 

nos estabelecimentos comerciais, pode trazer danos significativos para a qualidade dos produtos lácteos e 

prejuízos, tanto para os estabelecimentos, que ficam com a imagem prejudicada perante o consumidor, como 

para os laticínios, que geralmente bancam a qualidade do produto, efetuando troca de produtos estragados 

e/ou danificados. Os iogurtes e o leite tipo C, devido o prazo de validade ser menor e serem mais sensíveis à 

alteração de suas qualidades pela temperatura de exposição, estão entre os produtos que mais ocorrem 

devoluções. Em média 70% das devoluções nos estabelecimentos comerciais pesquisados são para os 

iogurtes e 27% para o leite tipo C.

Segundo dados da pesquisa, o controle da temperatura dos produtos lácteos no momento do 

recebimento da mercadoria é uma prática executada normalmente nos estabelecimentos comerciais, sendo 

que apenas dois pesquisados (um no interior e outro na capital) citaram que não realizam o controle da 

temperatura no momento do recebimento dos produtos lácteos. 167
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Devido ao controle rígido nos recebimentos dos produtos por parte dos estabelecimentos, pode-se 

detectar, de acordo com a pesquisa que, em apenas 20% dos casos os produtos chegam ao estabelecimento 

com temperatura acima da recomendada. Este fato, tanto no interior como na capital, deve-se à deficiência de 

refrigeração no transporte dos produtos. Geralmente, esta prática é atribuída aos pequenos laticínios que não 

possuem condições para bancar um transporte adequado ou pela proximidade do laticínio e varejo, que nesse 

caso, "arrisca" a entrega, às vezes em veículos de passeio.

Da mesma forma que o controle da temperatura é realizado no ato do recebimento dos produtos, é 

realizado um criterioso controle, na exposição dos mesmos nos estabelecimentos, através da indicação da 

temperatura pelo termômetro dos balcões ou ilhas frigoríficas. De acordo com os dados da pesquisa, 76% dos 

pesquisados nos estabelecimentos do interior e 88% na capital, realizam esse controle. 

Uma prática comum nos estabelecimentos, pela própria pressão dos elevados custos com energia 

elétrica, é o desligamento dos balcões e ilhas frigoríficas durante o período da noite. Esta atitude é muito difícil 

de ser combatida e sua ação compromete a qualidade dos produtos, colocando em risco a saúde do 

consumidor.

A qualidade da mão-de-obra é um fator fundamental no varejo e vem se tornando cada vez mais 

importante para diferenciação entre empresas, ganhos de eficiência e prestação de serviços.

O trabalho humano no varejo se caracteriza pela agilidade nas tarefas, horário amplo que envolve 

muitos detalhes e no qual o contato com o consumidor é direto e constante. Devido a essa característica, o 

perfil dos trabalhadores vem mudando, exigindo cada vez mais qualificação. Desta forma, o varejo apresenta-

se como um setor em que os recursos humanos são muito exigidos e, nesse sentido, o treinamento torna-se 

fundamental, principalmente no cuidado com alimentos perecíveis nas questões de temperatura, data de 

vencimento, formas de exposição dos produtos e gerenciamento de estoques.

No que se refere ao treinamento de funcionários para trabalhar com perecíveis, a pesquisa aponta para 

um dado preocupante, principalmente nos estabelecimentos do interior, pois 82% responderam que não 

realizam nenhum tipo de treinamento. Já este dado é melhor apresentado nos estabelecimentos da capital, 

onde apenas 27% dos estabelecimentos não realizam nenhum treinamento.

Um novo relacionamento deve ser estabelecido para mudar a visão quanto à capacitação de recursos 

humanos para trabalhar na cadeia de frios. A profissionalização é condição sine qua non para o 

desenvolvimento do setor de varejo e peça fundamental para estabelecer padrões ótimos de qualidade na 

oferta de produtos lácteos.

6.7 Gestão do Varejo

O setor de varejo tem sentido o reflexo das mudanças que têm ocorrido nesta última década na 

economia brasileira e está buscando na reestruturação interna a alternativa para um desempenho mais 

eficiente e competitivo. 168
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Essa reestruturação está relacionada com a gestão eficiente dos principais aspectos operacionais e 

mercadológicos do negócio em cada estabelecimento e varia sobre diferentes aspectos, embora tenha em 

comum o objetivo de buscar uma melhor competitividade no setor. Ficou evidente na pesquisa a diferença 

entre os grandes e pequenos estabelecimentos nas suas estratégias de competitividade. Enquanto os 

grandes estabelecimentos buscam um aumento permanente da produtividade com a maximização dos lucros, 

os pequenos estão mais direcionados à manutenção da renda familiar.

Devido a perecibilidade dos produtos lácteos, a rápida disponibilização dos produtos para a área de 

venda no momento do recebimento da mercadoria, além de garantir a oferta do produto no mesmo dia para o 

cliente, garante a qualidade do mesmo ao colocar rapidamente o produto na condição ideal de temperatura. 

Esta ação foi observada pela pesquisa em todos os estabelecimentos.

O fator competitivo preço dos produtos, como já foi discutido anteriormente, é o principal atributo na 

escolha dos produtos lácteos pelos consumidores. A formação do preço dos produtos pelos estabelecimentos, 

de acordo com o método utilizado, atribui uma maior ou menor competitividade do produto e do 

estabelecimento. A Tabela 113 mostra a determinação dos preços dos produtos láteos pelos 

estabelecimentos.

Tabela 113 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos segundo a determinação
do preço dos produtos lácteos - Rondônia/2002.

Interior Capital Total
Itens

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Aplica margens sobre o custo 28 85 28 85 56 85

Compete via preços 04 12 11 33 15 23

Segue outros estabelecimentos 02 06 11 33 13 20

Diferencia por produto 01 03 04 12 05 08

Diferencia por perfil de consumidor 00 00 02 06 02 03

Outro    Definição própria 02 06 00 00 02 03

TOTAL 37 56 93

Fonte: Dados da pesquisa.
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Observa-se, pelos resultados, que a grande maioria, 85% dos estabelecimentos, tanto do interior como 

da capital, usa o método de aplicar margens sobre o custo. Na maioria das empresas, a margem sobre o custo 

obedece a critérios de rentabilidade estabelecidos pela administração. Estes critérios, se forem estabelecidos 

em bases sólidas e reais, além de mostrar um alto nível de organização das empresas, salienta o crescimento 

da importância do poder de negociação que o varejo tem buscado com os fornecedores para obtenção de 

melhores parcerias e conseqüentemente, melhores preços.

Esse aumento do poder de negociação está ligado também à adoção de ferramentas e conceitos 

administrativos (alguns novos e outros já consolidados e que se complementam nas ações) pelo varejo como: 

tecnologia de informação, automação, código de barras, ECR (Efficient Consumer Response), proximidade no 

relacionamento com fornecedores, fidelização de consumidores e CRM (Consumer Relation Management), 

EDI (Troca Eletrônica de Dados), gerenciamento por categoria de produtos, lançamento de marcas próprias, 

etc. (Marques e Alcântara 2001), que por sua vez, exercem pressão nas indústrias e disponibilizam espaço nas 

gôndolas para aquelas que ofereçam maiores vantagens competitivas. Embora os programas de gestão 

utilizados pelo varejo do estado, de acordo com a pesquisa realizada seja incipiente e não tenha sido 

observada nos fornecedores, é um dos planos de futuros investimento dos entrevistados (Tabela 114).

Tabela 114 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos segundo os planos
de investimento em algum setor ou estratégia de melhoria na empresa - Rondônia/2002.

Interior Capital Total
Onde planeja investir?

Freqüência (%) Freqüência (%) Freqüência (%)

Ampliação 19 76 14 82 33 79

Programas de Gestão 13 52 00 00 13 31

Estrutura 04 16 04 24 08 19

Apresentação 01 04 01 06 02 05

Não respondeu 01 04 01 06 02 05

TOTAL 38 20 58

Fonte: Dados da pesquisa.
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A concorrência no varejo é estabelecida entre lojas com diferentes formatos e tamanhos que, na busca 

por mercado, estão procurando cada vez mais atender consumidores de outras lojas e ganhar vendas de 

outros setores e produtos. Os hiper e supermercados estão aumentando a sua linha de atuação, oferecendo 

um grande mix de produtos e com isso, estão ganhando clientes de outros setores, como o das padarias 

(BNDES, 1998).

Na verdade, é o consumidor que decide onde faz suas compras e o varejo tem que lançar mão de 

estratégias de marketing para ganhar a preferência de um consumidor cada vez mais consciente da 

importância do seu papel como cliente, exigindo a oferta de produtos com melhor relação de preço e serviço. 

Em função disso, o varejo tem necessariamente que adotar algumas estratégias de marketing como 

promoções, propaganda, degustação, entre outras, para aumentar a fidelidade dos consumidores.

Ao serem analisadas essas estratégias para aumentar as vendas, observou-se que as promoções, 

tanto nos estabelecimentos do interior como na capital, foram citadas como a principal estratégia, com 71% 

dos casos. A propaganda aparece em segundo lugar e com diferentes meios de comunicação entre interior e 

capital, sendo a propaganda via rádio o principal meio do interior e a panfletagem o da capital. Já no caso da 

degustação, por depender do fluxo de pessoas e da iniciativa da indústria, foi observado que geralmente é uma 

estratégia de promoção de venda realizada principalmente em grandes supermercados. A Tabela 115 mostra 

os dados representativos desta análise.

Tabela 115 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos segundo a estratégia
para aumentar as vendas - Rondônia/2002.

Interior Capital Total
Estratégias

Freqüência (%) freqüência (%) freqüência (%)

Promoções 25 76 22 67 47 71

Propaganda Rádio 25 76 09 27 34 52

Carro de som 21 64 12 36 33 50

TV 14 42 11 33 25 38

Panfletagem 09 27 18 55 27 41

Outdoors 00 00 01 03 01 02

Degustação 08 24 22 67 30 45

Não existe estratégia 02 06 03 09 05 08

Outra       Não citou 00 00 01 03 01 02

TOTAL 104 99 203

Fonte: Dados da pesquisa. 171
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A análise da gestão do varejo mostra que a definição do mix de produtos lácteos nos estabelecimentos 

é definida pela demanda do cliente em 95% dos casos pesquisados e a orientação do fornecedor por apenas 

26%. Esse dado mostra a importância da degustação como principal estratégia de venda a ser trabalhada pela 

indústria dos produtos lácteos do estado, seja para aumentar as vendas ou no lançamento de um novo produto 

no mercado.

O controle de estoque, principalmente em produtos de alta perecibilidade e curto prazo de vencimento, 

pode constituir-se em ganhos de produtividade e diferenciação na concorrência. Os benefícios decorrentes, 

em termos de constância na oferta de produtos e economias de custos operacionais, mostram-se 

significativos, tendo em vista a otimização proporcionada na logística de fornecimento. Segundo dados da 

pesquisa, o controle sistemático de estoques não é realizado por 67% dos estabelecimentos do interior, muito 

ao contrário da realidade dos estabelecimentos da capital, onde 9% apenas citaram que não realizam o 

controle sistemático do estoque. 

Este dado negativo no controle de estoque do interior, principalmente nos pequenos 

estabelecimentos, pode ser explicado pelo sistema de pronta entrega da mercadoria realizado pelas 

distribuidoras, onde o próprio vendedor anota o giro das mercadorias (uma subtração da quantidade deixada 

na venda anterior com o estoque atual) e faz a reposição, baseado neste resultado. Este controle não 

sistemático do estoque, no momento que representa um problema para o varejo, representa uma oportunidade 

para as indústrias ou distribuidoras, pois no momento que assumem este papel, criam uma dependência do 

varejo e exercem uma forte influência no fornecimento dos produtos. Para melhor usufruir desta condição, as 

indústrias devem priorizar a capacitação dos vendedores, pois um vendedor bem preparado tem melhores 

condições de aumentar e administrar suas vendas.

Ainda, cabe ser destacada a importância do monitoramento da concorrência entre os 

estabelecimentos do setor de varejo. Esta prática permite identificar, não somente as estratégias dos 

concorrentes para ganhar clientes, como também identificar o comportamento do fornecedor. Segundo dados 

da pesquisa, os procedimentos da monitoria da concorrência entre os estabelecimentos pesquisados ocorrem 

principalmente, através da pesquisa de preços no estabelecimento concorrente por 76% dos 

estabelecimentos do interior e 52% na capital. Embora, na capital, a pesquisa junto ao cliente e visitas aos 

estabelecimentos concorrentes seja um procedimento de monitoria apontado pelos pesquisados, o preço do 

concorrente é ainda uma prática de balizamento comum no varejo.

O que se observa, de uma forma geral, na análise da gestão, é que o setor de lácteos encontra ainda 

muitas dificuldades e que ferramentas gerenciais necessitam serem implantadas para melhorar a 

competitividade da cadeia. Convém registrar  que existe uma propensão dos estabelecimentos entrevistados 

em investir em algum setor para a melhoria de sua empresa, o que sinaliza também, um setor em crescimento 

(Tabela 116).172
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Tabela 116 - Distribuição absoluta e percentual dos estabelecimentos segundo o planejamento
de investimento em algum setor ou estratégia de melhoria na empresa - Rondônia/2002.

Interior Capital Total
Planeja investir?

Freqüência (%) freqüência (%) freqüência (%)

Sim 25 76 17 52 42 64

Não 08 24 16 48 24 36

TOTAL 33 100 33 100 66 100

Fonte: Dados da pesquisa.
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7 RECOMENDAÇÕES

Os pontos levantados no diagnóstico revelam os principais desafios à modernização da cadeia 

produtiva do leite no Estado de Rondônia. A correção de todos eles irá exigir, acima de tudo, a ampliação da 

atuação sistêmica dos diversos segmentos participantes da cadeia, com o objetivo comum de superar estas 

dificuldades. Além disso, o processo evolutivo deverá incluir, obrigatoriamente, a correção conjunta das 

demais deficiências citadas no diagnóstico, como condição necessária à conquista de novos mercados e ao 

fomento físico e financeiro das mudanças propostas. 

De modo a orientar o desejado processo de melhoria da eficiência e da competitividade da cadeia 

produtiva, as propostas originalmente sugeridas pelos elaboradores do diagnóstico foram apresentadas aos 

participantes da cadeia produtiva, em evento especialmente realizado para esta finalidade. Este "Workshop de 

Validação do Diagnóstico da Cadeia Produtiva Agroindustrial do Leite de Rondônia" realizou-se com uma 

presença representativa e expressiva dos produtores, comerciantes, industriais e lideranças do Estado de 

Rondônia, o que realçou a importância do evento e conferiu credibilidade aos resultados alcançados. 

Participaram ainda representantes do SEBRAE Nacional e de outros estados, membros da Câmara Setorial do 

Leite, consultores e representantes de órgãos parceiros do SEBRAE RO.

No evento, foram apresentados e discutidos de maneira ampla com os participantes os diagnósticos 

para os segmentos da produção, indústria e distribuição, bem como as respectivas propostas de trabalho para 

a melhoria do desempenho da cadeia produtiva. Em seguida, os participantes foram divididos em seis grupos 

temáticos (Produção, com os subgrupos de Produtividade, Capacitação e Tecnologia,  Indústria, Distribuição e 

Políticas Públicas), e puderam discutir com detalhes as propostas apresentadas, acatando-as, modificando-

as, e/ou sugerindo novas propostas, que posteriormente foram levadas a plenário para validação conjunta.

As ações propostas, devidamente validadas, são a seguir apresentadas. De forma conjunta, definem 

uma série de políticas públicas e estratégias empresariais a serem adotadas para alavancar o agronegócio do 

leite no estado, contribuindo, dessa forma, para o aumento da sua eficiência e competitividade.
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PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Capacitação de mão-de-
obra em tecnologias de 
processamento de leite e 
derivados.

Oferecer treinamentos 
em ferramentas de 
gestão adequadas ao 
gerenciamento de 
indústrias de produção.

 AÇÃO

Adquirir equipamentos para 
viabilizar a montagem de uma 
unidade piloto para dar suporte 
aos programas de treinamento.

Transferir os equipamentos 
para escolas técnicas 
existentes no estado 
(sugestão: Centro de 
Treinamento da Emater  
CENTRER).

Contratar consultoria 
especializada através do 
Patme

Selecionar fontes de 
conhecimento que atendam às 
necessidades do setor, 
identificadas no diagnóstico.
A partir dessa seleção, a ser 
feita pela Associação de 
Latiicínios em parceria com o 
SEBRAE, deverá ser 
contratado treinamento para o 
setor e/ou adaptados cursos 
específicos a partir da 
experiência de consultores 
locais do SEBRAE.

PARCEIRO
RESPONSÁVEL

Câmara Setorial

Assoc. Laticínios

FONTE DE RECURSOS

Proleite
PATME (70%) e
empresas (30%)

Assoc. Laticínios
Sebrae

PRIORIDADE

ALTA

ALTA

7.1 GRUPO TEMÁTICO: INDÚSTRIA
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PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Buscar parcerias junto 
ao Projeto Centro de 
Excelência em Laticínios 
e outras instituições 
para transferência de 
metodologias 
específicas para a 
indústria de laticínios.

Promover condições 
para a construção de 
novas câmaras frias 
para estocagem de 
produtos

Criar / buscar linhas de 
crédito e incentivos para 
a estocagem de 
produtos (ver proposta 
no Grupo Temático de 
Políticas Públicas).

 AÇÃO

Solicitar apoio específico do 
Governo do Estado para 
fortalecer as Escolas 
Agrotécnicas Federais de 
Colorado e Ariquemes, 
criando convênio com o setor 
privado para formação de 
modo para o setor de 
laticínios. Com base nas 
experiências anteriores de 
formação de modo no estado, 
destaca-se a importância da 
participação do setor privado 
na discussão da grade 
curricular dos cursos e 
convênios para contratação 
futura.

Ressaltar que é importante 
que essa proposta seja 
viabilizada individualmente, 
por empresas que tenham 
interesse em estocar 
produção própria ou de 
terceiros.

Revisar a política de 
incentivos do Governo 
Estadual, criando benefícios 
para empresas que 
investirem na estocagem de 
produtos.

Ressaltar que essas 
questões representam 
políticas específicas de 
trabalho de cada empresa, 
que irá avaliar o seu interesse 
ou não em assumir esses 
riscos.

PARCEIRO
RESPONSÁVEL

Seagri
Ceplac

FIERO
SENAI

FIERO

FONTE DE RECURSOS

Governo Estadual 
R$ disponíveis nas 
escolas

BASA
Banco do Brasil
Suframa

BASA
Banco do Brasil

PRIORIDADE

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

7.1.1 GRUPO TEMÁTICO: INDÚSTRIA
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PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Promover condições 
para adequação aos 
programas de qualidade

Buscar parcerias para 
aprovação de projetos 
específicos em 
qualidade e custos

Estimular a criação de 
programas de 
bonificação por 
qualidade/quantidade 
nas empresas de 
laticínios.

Desenvolver campanha 
de conscientização 
sobre a importância de 
consumo de alimentos 
inspecionados

Ampliar interação entre 
os órgãos de 
fiscalização do setor

 AÇÃO

Disponibilizar cursos para 
capacitação em BPF e 
adequação às normas de 
auditoria SIF.

Compor grupos de interesses 
por segmentos da Cadeia.

Proceder estudos sobre os 
incentivos que já são 
oferecidos através do 
pagamento diferenciado para 
leite a granel.

Desenvolver atividades 
voltadas a conscientização da 
comunidade em geral sobre o 
consumo de alimentos 
inspecionados.

Promover a atuação conjunta 
da DFA, IDARON, SEDAM, 
IBAMA, Vigilância Sanitária 
(Estadual e Municipal) com o 
objetivo de reduzir os 
problemas de informalidade.

PARCEIRO
RESPONSÁVEL

Assoc. Laticínios
DFA
IDARON

IDARON

PRÓLEITE

Câmara Setorial

IDARON

FONTE DE RECURSOS

PROLEITE

PRÓLEITE

PRÓLEITE

PRÓLEITE

IDARON

PRIORIDADE

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

7.1.2 GRUPO TEMÁTICO: INDÚSTRIA

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM  DO GRUPO TEMÁTICO: SEAPES, SEBRAE, FIERO/SENAI, ASSOCIAÇÃO DE LATICÍNIOS, 
EMATER, ASSOCIAÇÕES RURAIS e UNIVERSIDADES.
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PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Promover  treinamento 
sobre a logística de 
distribuição envolvendo 
a Cadeia de Frios.

Promover capacitação 
com o objetivo de 
difundir a importância do 
controle gerencial para 
varejistas

Promover  cursos que 
possam profissionalizar 
as relações comerciais 
entre varejistas e 
fornecedores.

Estimular a criação de 
associações de compra 
para os pequenos 
varejistas.

Estimular uma melhor 
troca de informações 
entre varejistas e 
indústrias no sentido de 
solucionar problemas 
como a alta taxa de 
devolução de produtos 
que necessitam de 
melhores cuidados na 
logística de distribuição 
e conservação.

AÇÃO

Promover o oferecimento de 
programas de capacitação

Promover a aquisição de 
software de controle gerencial 
para varejistas, de forma 
conjunta com sua Implantação 
e assistência técnica e 
operacional.

Promover palestras, 
seminários  de casos bem 
sucedidos  e rodada de 
negócios que possam 
profissionalizar as relações 
comerciais entre varejistas e 
fornecedores.

Promover palestras e outros 
mecanismos de disseminação 
desta proposição

Promover palestras, 
seminários  de casos bem 
sucedidos  e rodada de 
negócios que possam 
profissionalizar as relações 
comerciais entre varejistas e 
fornecedores

PARCEIRO 
RESPONSÁVEL

SINDPAN
ASMERON
ASSOCIAÇÃO DE 
LATICÍNIOS

SINDIPAN
ASMERON
ASSOCIAÇÃO DE 
LATICÍNIOS

SINDIPAN 
ASMERON

SINDIPAN
SEBRAE

SINDIPAN
ASMERON
ASSOC. DE 
LATICÍNIOS
SEBRAE

FONTE DE RECURSOS

SINDPAN
ASMERON
ASSOCIAÇÃO DE 
LATICÍNIOS
PROLEITE

SINDIPAN
ASMERON
EMPRESÁRIOS
PROLEITE

PROLEITE
ASMERON
ASSOCIAÇÃO DE 
LATICÍNIOS

EMPRESÁRIOS DO 
SEGMENTO 
SEBRAE

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

PRIORIDADE

ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

7.2 GRUPO TEMÁTICO: DISTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM  DO GRUPO TEMÁTICO: SEPLAD, EMBRAPA, SINDIPAN e SEBRAE
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PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

7.3 GRUPO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS / AMBIENTE INSTITUCIONAL

PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Criar linhas de crédito 
para financiamento da 
estocagem do 
excedente de 
produtos durante os 
períodos de safra.

Mobilizar as 
Associações de 
Classe no sentido de 
adequar  sua política 
de atuação.

AÇÃO

Divulgar linhas de crédito 
existente (Banco do Brasil, 
BASA);

Avaliar o processo 
existente na concessão e 
contratação do crédito, 
visando a simplificação, 
aumentando a alçada de 
decisão dos Comitês 
Estaduais.

Realização de eventos 
massais periódicos no 
sentido de divulgações das 
ações deliberadas pelas 
associações. Ex: 
Reuniões, Palestras, Dia 
de Campo, campeonatos 
de produtividade leiteira 
regionais e estaduais. etc.

Criar estratégia que 
possibilitem que o 
pecuarista participem 
efetivamente das AGE e 
AGO da sua associação;

Promover o intercâmbio 
entre as associações do 
Estado (criação cartazes 
informativos, folders, etc)

PARCEIRO
RESPONSÁVEL

BASA
SEBRAE
EMATER

CÂMARA 
SETORIAL DO 
LEITE

EMATER
FAPERON

FAPEROM 
(SEUS 
SINDICATOS)
ASSOCIAÇÕES.

EMATER
SEBRAE

FONTE DE 
RECURSOS

BASA
PRODSIN 
BANCO DO BRASIL

PROLEITE

PROLEITE 
SEBRAE 
SEAPES

SEAPES
SEPLAN

SEAPES
SEPLAN
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PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Promover a 
coordenação e 
treinamento de ações 
dos órgãos municipais, 
estaduais e federais 
responsáveis pela 
inspeção e vigilância 
sanitária, objetivando a 
melhoria de qualidade 
do produto 
comercializado no 
estado.

Promover uma revisão 
do sistema de cobrança 
de ICMS adotado no 
estado através de 
substituição tributária.

Promover campanhas 
ressaltando a 
importância do consumo 
de leite e derivados, que 
garantam segurança no 
consumo, 
desestimulando o 
consumo de produtos 
informais.

Identificar e estimular a 
venda de produtos 
lácteos para o mercado 
institucional.

AÇÃO

Promover uma análise dos 
quadros funcionais das 
instituições  responsáveis pela 
inspeção e vigilância sanitária, 
visando  que suas ações 
sejam eficientes e eficazes;

Fazer campanha educativa e 
promover treinamento dos 
técnicos estaduais e federais;

Promover a revisão tributária.

Criação de pequenas 
cooperativas p/ organização 
dos produtores informais c/ 
vantagens tributárias; 

Realizar pesquisa de mercado 
p/ dedectar novos nichos de 
mercado 

Realizar pesquisa sobre 
consumo na rede escolar e 
instituições sociais;

Preparar as Cooperativas de 
produtores p/ estar apta p/ o 
processo no fornecimento  de 
produtos lácteos p/ as 
escolas;

PARCEIRO
RESPONSÁVEL

IDARON

SEBRAE

CÂMARA 
SETORIAL DO 
LEITE

CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA.
 CMDR 
(CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
DESENV. RURAL), 
EMATER 
SEBRAE

FAPERON 
 APP (ASSOC. DE 
PAIS E 
PROFESSORES) 
CONS. ALIMENTAR 
ESCOLAR 

FONTE DE RECURSOS

FAT
SEBRAE 
Associações

PROLEITE

CMDR
PRONAF

SEPLAN
PROLEITE
SEBRAE

PRIORIDADE

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

7.3.1 GRUPO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS / AMBIENTE INSTITUCIONAL
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PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Promover a divulgação 
deste Diagnóstico 
através de workshops e 
seminários sinalizando 
as dificuldades 
encontradas que 
dificultam a melhor 
competitividade da 
Cadeia.

Divulgar a Lei 
Complementar nº 
231/2000 e o Decreto nº 
9079/2000 que tratam de 
incentivos fiscais para 
atividades industriais.

Adequação de 
Legislação apropriada 
para o estado de 
Rondônia de produtos 
artesanais.

Sugerir atuação dos 
órgãos extencionistas.

AÇÃO

Realizar Mini Workshop
para repasse do Diagnóstico  
a comunidade

Promover palestras com 
pessoas especializadas.

Propor Projeto de Lei para 
promover a revisão da 
legislação e acrescentar 
produtos artesanais

Definir a política 
agroindustriais para os 
órgãos extensionistas 

PARCEIRO
RESPONSÁVEL

Associações
EMATER
CMDR

SEFIN 
SEBRAE

CÂMARA SETORIAL

SEAPES
SEPLAN
IDARON
EMBRAPA
EMATER
CEPLAC

FONTE DE RECURSOS

CMDR (PRONAF)
Prefeituras

SEFIN 
SEBRAE

PROLEITE

SEAPES

PRIORIDADE

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

7.3.2 GRUPO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS / AMBIENTE INSTITUCIONAL

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM  DO GRUPO TEMÁTICO: FAPERON, SINDICATOS RURAIS, ASSOCIAÇÕES RURAIS, 
SEBRAE, BASA, EMATER, UNIVERSIDADES.
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PRIORIDADE

BAIXA

ALTA

MÈDIA

7.4 GRUPO TEMÁTICO: PRODUÇÃO - CAPACITAÇÃO

PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Capacitar  mão-de-
obra familiar para a 
produção de leite de 
boa qualidade.

Oferecer treinamento 
aos produtores sobre 
tecnologias de 
produção e 
administração da 
empresa rural.

Iniciar a assistência 
técnica com o 
planejamento anual 
da empresa rural, 
incluindo as seguintes 
etapas: diagnóstico, 
estabelecimento de 
metas, cronograma de 
atividades e 
avaliação.

AÇÃO

Cursos Práticos e 
Teóricos;
Semana do Produtor;
Cursos com assuntos 
diferenciados para 
Famílias;
Palestras e Excursões;
Estágios em centros de 
excelências.

Cursos de Administração 
Rural.
Cursos Sobre Tecnologias 
de Produção de Leite 
(Máquinas e Ordenhas).

Escolha de um 
representante por 
Associação para ser um 
multiplicador das ações.

PARCEIRO 
RESPONSÁVEL

EMATER
CEPLAC
EMBRAPA
SENAR
Escolas Agro-
Técnicas
Prefeituras

SEBRAE
EMATER
EMBRAPA
SENAR
CEPLAC

EMATER
EMBRAPA
Escolas Agro-
Técnicas
CEPLAC

FONTE DE 
RECURSOS

Estadovia FAT
PróLeite
Instituições Bancarias 
de fomento 
Agropecuário
PRONAF
Prefeituras

Estado via FAT
PróLeite
Instituições Bancarias 
de fomento 
Agropecuário
PRONAF
Prefeituras
SEBRAE
Produtor

OSR
Prefeituras
PróLeite

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM  DO GRUPO TEMÁTICO: EMBRAPA, EMATER,  SEBRAE,SEAPES, COOPGEO, UNIPEC, 
SINDICATOS RURAIS, ESCOLAS AGROTÉCNICAS, ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, PRODUTORES RURAIS. 
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PRIORIDADE

ALTA

ALTA

ALTA

7.5 GRUPO TEMÁTICO: PRODUÇÃO - PRODUTIVIDADE

PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Aumentar a 
produtividade do 
rebanho por hectare.

Preparar o sistema 
para receber novos 
animais mais 
produtivos porém, 
mais exigentes.

Adotar estratégias 
diferentes para os 
pequenos e grandes 
produtores.

AÇÃO

Promover a melhoria do 
manejo das pastagens;
Promover a adoção da 
suplementação alimentar 
nos períodos críticos;
Promoveer a recuperar e 
renovação de pastagens;

Promover a criação de um 
Programa de Inseminação 
Artificial;
Promover a criação de 
Programa de Aquisição 
de Animais Melhoradores;

Concentrar as ações da 
Emater no atendimento 
ao pequeno e médio 
produtor;

Priorizar a melhoria da 
renda como objetivo final 
do programa;

Promover o planejamento 
por produtor / 
propriedade;

Criar propriedades de 
referência;

Viabilizar assistência ao 
grande produtor através 
de grupos, que arcarão 
com os custos do técnico, 
com o auxílio das 
indústrias;

PARCEIRO 
RESPONSÁVEL

Produtores rurais
Emater
Embrapa
Proleite
Prefeitura

Proleite
Governo 
Estadual, 
municipal
Associação de 
produtores

Emater
Sebrae 
(coordena)
Proleite
Indústrias
Associação de 
produtores
Embrapa

FONTE DE 
RECURSOS

Agentes Financeiros

Proleite
Governo Estadual, 
municipal
Associação de 
produtores

Produtores
Indústrias
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PRIORIDADE

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

7.6 GRUPO TEMÁTICO: PRODUÇÃO - TECNOLOGIA

PARCEIRO 
RESPONSÁVEL

Ass. Laticínios
EMATER-RO
Ass. Produtores

SEBRAE
Ind. Laticínios

IDARON
EMATER-RO
DFA
FEFA
Laticínios

EMBRAPA
EMATER-RO
Ass. Laticínios
Ass. Produtores

EMBRAPA 
EMATER-RO
SEBRAE
SENAR
Ass. Laticínios
Ass. Produtores
Prefeituras

PROPOSIÇÃO 
RECOMENDADA NO 
DIAGNÓSTICO

Incluir a indústria de 
laticínios no processo 
de difusão de  
tecnologia.

AÇÃO

Promover a Granelização  
da Coleta de Leite

Promover a Capacitação 
da Mão- de-Obra  para 
Médios e Grandes 
produtores

Promover a melhoria da 
sanidade animal, da 
higiene na ordenha e de 
condições adequadas de 
transporte

Promover as práticas de 
manejo rotacionado, 
adubação de pastagens, 
implantação de capineiras 
e uso de cana + uréia

Promover a gestão de 
tecnologias

FONTE DE 
RECURSOS

Ind. Laticínios
Ag. Financeiros
Prefeituras

Idem

Idem

Idem

Órgãos Envolvidos

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM  DO GRUPO TEMÁTICO: EMATER, COOPGEO, SEBRAE, PRODUTORES 
RURAIS, PREFEITURAS e ASSOCIAÇÕES RURAIS.
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9 ANEXOS

ANEXO I RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS DA CAPITAL
(Diagnóstico da Distribuição e Comercialização)

Identificação da Empresa  1

Razão Social E. J. Alves de Melo ME  Panificadora Pão Recife

Endereço Rua Padre Chiquinho, 2563, Liberdade, Porto Velho, CEP. 78.904-060

Perfil do Entrevistado

Nome Erenito Jacques Alves de Melo

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 221-8372

Identificação da Empresa  2

Razão Social Irmãos Gonçalves Ind. Ltda.

Endereço Av. Jorge Teixeira, 2408, Embratel, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Ognei da Silva Braga

Cargo Encarregado de Frios Tel. Contato (69) 225-1200

Identificação da Empresa  3

Razão Social F. S. Gonçalves de Sousa (Rede Super 10)

Endereço Pedacinho de chão, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Elias Pereira de Almeida

Cargo Responsável pela loja Tel. Contato (69) 225-1080

Identificação da Empresa  4

Razão Social Esplanada Panificadora

Endereço Farguar, 2917, Pedrinhas, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Everaldo

Cargo Caixa Tel. Contato (69) 229-7618

Identificação da Empresa  5

Razão Social Panificadora Trigocenter Ltda.  ME

Endereço Av. Costa e Silva, B. Liberdade, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome José de Arimathea Carvalho

Cargo Sócio Tel. Contato (69) 223-5097
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Identificação da Empresa  6

Razão Social Supermercado Minas Paraná Ltda.

Endereço Av. Calama, 3928, Embratel, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Silvanio Gonçalves Nascimento

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 222-3508

Identificação da Empresa  7

Razão Social Régis e Sousa

Endereço Rua Jamari, 2110, Pedrinhas, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Cledson Lopes Flores

Cargo Encarr. da Sec. de Frios Tel. Contato (69) 221-1884

Identificação da Empresa  8

Razão Social Takeda Comércio

Endereço José Amador dos Reis, 1575  JK I, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Wladmir Penedo César

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 214-4484

Identificação da Empresa  9

Razão Social Edson Nascimento Dalto

Endereço Rua União, 2336, São Francisco, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome César Augusto de Araújo

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 214-0909

Identificação da Empresa  10

Razão Social DJ Terceiro Ltda.

Endereço Av. Guaparé, 305, Agenor de Carvalho, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Alexandro Patrocínio

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 214-3599
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Identificação da Empresa  11

Razão Social AJ Supermercado

Endereço Av. Amazonas, 5901, Cuniã, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Maria Júlia Gomes de Andrade

Cargo Sócia  gerente Tel. Contato (69) 214-3430

Identificação da Empresa  12

Razão Social José Alves Rubens Barreto

Endereço Av. Campos Sales, 4677, Jardim Eldorado, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Neldson Gondim Hagapito

Cargo Gerente / caixa Tel. Contato (69) 227-2152

Identificação da Empresa  13

Razão Social Raimunda Bentes Ferreira

Endereço Rua Geraldo Siqueira, 3486, Cidade do Lobo, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Sérgio Bentes dos Santos

Cargo Funcionário Tel. Contato (69) 227-3768

Identificação da Empresa  14

Razão Social Panificadora Estrela do Norte

Endereço Av. Amazonas, 3508, Nova Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome José Laércio do Espírito Santo

Cargo Sócio-gerente Tel. Contato (69) 222-5805

Identificação da Empresa  15

Razão Social APC Lopes Panificadora Goyaz

Endereço Av. Raimundo Cantuária, 4416, Agenor de Carvalho, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Pedro Lopes

Cargo Sócio-Proprietário Tel. Contato (69) 222-0520
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Identificação da Empresa  16

Razão Social Atacado Copanema Ltda.

Endereço Av. José Amador dos Reis, 8146, Tancredo Neves, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Valdir Pinto de Paula

Cargo Encar. do Setor de Frios Tel. Contato (69) 226-1609

Identificação da Empresa  17

Razão Social CC Santos

Endereço Av. Paulo Leal, Sub / Mal Deodoro, Centro, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Josinez Veras Cardoso Santos

Cargo Sócia-Proprietária Tel. Contato (69) 223-2852

Identificação da Empresa  18

Razão Social Caramelos Comércio de Alimentos

Endereço Av. José Vieira Caúla, 3281, Embratel, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Antônio Almir Vieira

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 222-4034

Identificação da Empresa  19

Razão Social AOYAMA  Supermercado

Endereço Av. D. Pedro II, nº 3130  Embratel, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Raimundo dos Reis

Cargo Encarregado da Área Tel. Contato (69) 225-3126

Identificação da Empresa  20

Razão Social LMN  Supermercado

Endereço Av. Amazonas, 2584, Nova Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Aélcio José Costa

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 222-3837
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Identificação da Empresa  21

Razão Social Mário de Queiroz de Araújo L. L. 

Endereço D. Pedro II, 1626, São Cristóvão, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Francisco Carlos Ferreira

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 223-2215

Identificação da Empresa  22

Razão Social Panificadora Nordeste Ltda.

Endereço Av. Amazonas, 2614, Nova Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Cirilo Borges da Silva

Cargo Sócio-Proprietário Tel. Contato (69) 222-3002

Identificação da Empresa  23

Razão Social Atacado Cadanema Ltda.

Endereço Rua Orlando Ferreira, 8146, B. Tancredo Neves, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Derly José Lauermann

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 226-1513

Identificação da Empresa  24

Razão Social Rodrigues e Bertelli Ltda.

Endereço Rua Calama, 2835, Liberdade, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Rosilene Souza Amaro

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 223-2768

Identificação da Empresa  25

Razão Social Dailsy P. C. de Lima ME (Rede Super 10)

Endereço Rua Javarí, 2110, Pedrinhas, Porto Velho, CEP. 78900-000

Perfil do Entrevistado

Nome Manoel Lemos Rufir

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 221-1884
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Identificação da Empresa  26

Razão Social Supermercado Gonçalves Ltda.

Endereço Almirante Barroso, 2240, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Antonio Aparecido de Oliveira

Cargo Encarregado do Setor Tel. Contato (69) 224-2733

Identificação da Empresa  27

Razão Social Toboda e Alves (Rede Serve Mais)

Endereço P. Chiquinho, 2178, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Suandir Bino Ferreira Júnior

Cargo Encarregado do Setor Tel. Contato (69) 223-7310

Identificação da Empresa  28

Razão Social S R da Costa Ltda. (Rede Super 10)

Endereço Rua Sol, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Nerci Aialino Simanski

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 210-4059

Identificação da Empresa  29

Razão Social M S Aguiar Panificação Ltda. (GSA Supermercados)

Endereço Rua Padre Chiquinho, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Erik de Aguiar Frota

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 221-1464

Identificação da Empresa  30

Razão Social Mercantil Sousa Ltda.

Endereço Rafael Vaz e Silva, 1614, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Mauro Sérgio Gomes

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 221-6653
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Identificação da Empresa  31

Razão Social J A Comércio de Alimentos (Pegue Pague)

Endereço Av. Jatuarana, 4961, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Rosilene Lima da Silva

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 227-3080

Identificação da Empresa  32

Razão Social Supermercado Confiança

Endereço R. Plácido de Castro, 1617, Porto Velho 

Perfil do Entrevistado

Nome Dejaci Sabino da Cruz

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 226-2044

Identificação da Empresa  33

Razão Social Supermercado Baratão (Alves e Gonçalves Ltda.)

Endereço José Amador dos Reis, 228, Porto Velho

Perfil do Entrevistado

Nome Rodinei de Jesus V.

Cargo Encarregado da Loja Tel. Contato (69) 226-0011
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ANEXO II RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS DO INTERIOR

(Diagnóstico da Distribuição e Comercialização)

Identificação da Empresa  1

Razão Social Adevaldo Camargo da Silva e Cia Ltda. (N.F.= Supermercado Beira Rio)

Endereço Rua Rui Barbosa, 384, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Adevaldo Camargo da Silva

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 451-2034

Identificação da Empresa  2

Razão Social Antonio Nunes Vieira ME (Comercial 3N)

Endereço Rua Carlos Gomes, 580, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Antonio Nunes Vieira

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 451-3592

Identificação da Empresa  3

Razão Social José Batista Santos (N.F. = Supermercado Fiscal)

Endereço Av. Imigrantes, 1246, Centro, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Nilson Batista dos Santos

Cargo Encarregado do setor Tel. Contato (69) 451-2033

Identificação da Empresa  4

Razão Social A S Aguiar e Cia Ltda. (Supermercado Aguiar)

Endereço Av. Belo Horizonte, 2554, Centro, Cacoal

Perfil do Entrevistado

Nome Valdineide Lourdes Aguiar

Cargo Proprietária Tel. Contato (69) 441-5140

Identificação da Empresa  5

Razão Social J V Costa e Cia Ltda. 

Endereço Trv. Quaiacurus, 367, Nova Esperança, Cacoal

Perfil do Entrevistado

Nome Maria de Jesus Farias

Cargo Encarregado do setor Tel. Contato (69) 441-2428
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Identificação da Empresa  6

Razão Social Teixeira e Lopes Ltda. (N.F.= Supermercado Serve-Lar)

Endereço Av. Sete de Setembro, 2120, Cacoal

Perfil do Entrevistado

Nome Valdeir Teixeira da Silva

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 441-2700

Identificação da Empresa  7

Razão Social D M Pereira Cia Ltda. (N.F. = Supermercado Rodrigues)

Endereço Av. Sete de Setembro, 2099, Cacoal

Perfil do Entrevistado

Nome Vanda Ostrowski

Cargo Administrativo Tel. Contato (69) 441-5450

Identificação da Empresa  8

Razão Social M A da Silva Moreira Cia Ltda. (Portos Supermercados)

Endereço Av. Sete de Setembro, 2020, Cacoal

Perfil do Entrevistado

Nome João Fernandes

Cargo Encarregado do Setor Tel. Contato (69) 443-1582

Identificação da Empresa  9

Razão Social S. Alves Comp. Ltda. (N.F. = Supermercado A Luzitana)

Endereço Av. Dois de Julho, 2251, Cacoal

Perfil do Entrevistado

Nome Arlei Alves Batista 

Cargo Gerente Compras Tel. Contato (69) 441-4548

Identificação da Empresa  10

Razão Social Cortes e Cortes Ltda. (Sup. Camil)

Endereço Av. Tabador, 3975, Ariquemes

Perfil do Entrevistado

Nome Deucleciano Francisco Cortez

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 535-3119
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Identificação da Empresa  11

Razão Social EDW. T. Souza ME (N.F. = CI  Supermercados)

Endereço Av. Tancredo Neves, 2411, Setor 3, Ariquemes

Perfil do Entrevistado

Nome E D Wilson

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 535-0200

Identificação da Empresa  12

Razão Social Supermercado Leão do Norte Ltda.

Endereço Av. Canaã, 2029, Ariquemes

Perfil do Entrevistado

Nome Valdirene Miguel

Cargo Proprietária Tel. Contato (69) 535-3189

Identificação da Empresa  13

Razão Social Nakamura e Nakamura Ltda. (N.F. = Supermercado Planalto)

Endereço Av. Canaã, 2153, Ariquemes

Perfil do Entrevistado

Nome Paulo Nakamura

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 535-4918

Identificação da Empresa  14

Razão Social Supermercado Paulistano

Endereço Av. Brasil, 1135, Ji - Paraná 

Perfil do Entrevistado

Nome Ítalo Amaral

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 421-1182

Identificação da Empresa  15

Razão Social J G de Aguiar (N.F. = Supermercado Atlântico)

Endereço Av. Brasil, 2359, Ji - Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome João Gonçalves de Aguiar

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 424-4490

200

A
N

EX
O

S



Identificação da Empresa  16

Razão Social Tomasi e Tomasi Ltda. ME (Comercial Taí)

Endereço Av. dos Seringueiros, 1599, Ji - Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Ailton Tomasi

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 424-1605

Identificação da Empresa  17

Razão Social Comércio de Alimentos e Dist. E Manuel Ltda. (N.F. = Supermercado Guarulhos)

Endereço Av. Brasil, 753, Ji - Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Cleber Wesley Servilha Cordeiro

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 421-3900

Identificação da Empresa  18

Razão Social Varea e Cia. Ltda./EB. Coelho Pereira Cia. Ltda. (N.F. = Sup. Jumbinho)

Endereço Av. Brasil, 478, Ji - Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Rafael Rodrigues de Souza

Cargo Sub-Gerente Tel. Contato (69) 423-8464   -   421-1791

Identificação da Empresa  19

Razão Social Comercial de Gêneros Alimentícios Mota (N.F. = Comercial Mota)

Endereço Av. Afonso Freire, 237, Centro, Ji - Paraná, CEP: 78.960-000

Perfil do Entrevistado

Nome José Mota Fernandes

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 421-0629

Identificação da Empresa  20

Razão Social Comercial de Gêneros Alimentícios Silva Ltda. (N.F. = Comercial Silva)

Endereço Av. Marechal Cândido Rondon, 2219, Ji - Paraná 

Perfil do Entrevistado

Nome Abel Mota Fernandes

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 421-3606
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Identificação da Empresa  21

Razão Social Dutra Exportação e Importação Ltda. (N.F. = Sup. Dutra)

Endereço Av. Quintino Bocaiúva, 1798, Tamandaré, Guajará  Mirim, RO, CEP: 78.957-000

Perfil do Entrevistado

Nome Eliseu Dambro's

Cargo Gerente Geral Tel. Contato (69) 541-3431

Identificação da Empresa  22

Razão Social R. C. Ferro  ME (N.F. = Supermercado Guaporé)

Endereço Av. Marechal Rondon, 568, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Regina Célia Ferro

Cargo Proprietária Tel. Contato (69) 451-8106

Identificação da Empresa  23

Razão Social Supermercado Q'Delícia Ltda.

Endereço Rua Cunha Bueno, 937, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Saulo de Oliveira

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 451-2669

Identificação da Empresa  24

Razão Social Manoel Neto Araújo ME (N.F. = Mercado e Açougue Central)

Endereço Rua Cunha Bueno, 364, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Cícero Viana

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 451-3409

Identificação da Empresa  25

Razão Social Sol Supermercado Ltda.

Endereço Av. Governador J. Teixeira, 3212, Ji - Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Wilson Macedo Foster

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 424-0100
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Identificação da Empresa  21

Razão Social Dutra Exportação e Importação Ltda. (N.F. = Sup. Dutra)

Endereço Av. Quintino Bocaiúva, 1798, Tamandaré, Guajará  Mirim, RO, CEP: 78.957-000

Perfil do Entrevistado

Nome Eliseu Dambro's

Cargo Gerente Geral Tel. Contato (69) 541-3431

Identificação da Empresa  22

Razão Social R. C. Ferro  ME (N.F. = Supermercado Guaporé)

Endereço Av. Marechal Rondon, 568, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Regina Célia Ferro

Cargo Proprietária Tel. Contato (69) 451-8106

Identificação da Empresa  23

Razão Social Supermercado Q'Delícia Ltda.

Endereço Rua Cunha Bueno, 937, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Saulo de Oliveira

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 451-2669

Identificação da Empresa  24

Razão Social Manoel Neto Araújo ME (N.F. = Mercado e Açougue Central)

Endereço Rua Cunha Bueno, 364, Pimenta Bueno

Perfil do Entrevistado

Nome Cícero Viana

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 451-3409

Identificação da Empresa  25

Razão Social Sol Supermercado Ltda.

Endereço Av. Governador J. Teixeira, 3212, Ji - Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Wilson Macedo Foster

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 424-0100
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Identificação da Empresa  26

Razão Social Real ª P. Inácio

Endereço Av. Paraná, 1918, Vilhena

Perfil do Entrevistado

Nome Real ª P. Inácio

Cargo Proprietário Tel. Contato ( ) -

Identificação da Empresa  27

Razão Social Leste Oeste Supermercado Ltda.

Endereço Av. Paraná, 949, Vilhena

Perfil do Entrevistado

Nome César Augusto Ramos Fernandes

Cargo Proprietário Tel. Contato ( ) - 

Identificação da Empresa  28

Razão Social Rose Cia Ltda.

Endereço Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Vilhena

Perfil do Entrevistado

Nome Zelio José Ruso

Cargo Proprietário Tel. Contato ( ) -

Identificação da Empresa  29

Razão Social Supermercado Safra Ltda.

Endereço Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Vilhena

Perfil do Entrevistado

Nome Matheus Linhares dos Reis

Cargo Tel. Contato ( ) -

Identificação da Empresa  30

Razão Social Pato Branco Alimentos Ltda.

Endereço Marques Henrique, 263, Vilhena

Perfil do Entrevistado

Nome Glacimar Couto Souza

Cargo Encarregada Tel. Contato (69) 322-1015

204

A
N

EX
O

S



Identificação da Empresa  31

Razão Social Shalon Supermercados Ltda. (N. F. = Comercial São João)

Endereço Av. Brasil, 733, Ji-Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Sérgio Pereira Filho

Cargo Encarregado de Compras Tel. Contato (69) 421-3429

Identificação da Empresa  32

Razão Social GEDA - Com.. Dist. de Alimentos Ltda./Com. Triangulino Ltda. (N. F. = Sup. Jeeda)

Endereço Rua Brasil, Esquina, Travessa 04, Ji-Paraná

Perfil do Entrevistado

Nome Alcenir Francisco de Jesus

Cargo Encarregado de Frios Tel. Contato (69) 421-4330

Identificação da Empresa  33

Razão Social Irmãos Pasqualini Ltda.

Endereço Rawel Supermercados, Ariquemes , RO

Perfil do Entrevistado

Nome Delci Casa Grande

Cargo Gerente de Compras Tel. Contato (69) 535-4820
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ANEXO III RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ENTREVISTADAS

(Diagnóstico da Distribuição e Comercialização)

Identificação da Instituição 01

Instituição SEFIN  Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia

Endereço Av. Presidente Dutra, 3034  Pedrinhas, Porto Velho. CEP 78903-032

Perfil do Entrevistado

Nome Reinaldo Nascimento Silva

Cargo Gerente de tributo Tel. Contato 69 223 1636

Identificação da Instituição 02

Instituição BASA

Endereço Av. Presidente Dutra, 3034  Pedrinhas, Porto Velho. CEP 78903-032

Perfil do Entrevistado

Nome Wilson Evaristo

Cargo Gerente regional Tel. Contato

Identificação da Instituição 03

Instituição ASMERON - Associação dos Supermercados de Rondônia

Endereço Rua. Júlio de Castilho, 270 B  Porto Velho. CEP 78900-060

Perfil do Entrevistado

Nome Derli José Lauremann

Cargo Presidente Tel. Contato 69 224 4091

Identificação da Instituição 04

Instituição Vigilância Sanitária Municipal de Porto Velho

Endereço Av. 7 de setembro, 2290, Bairro N. S. das Graças  Porto Velho. CEP 78900-000

Perfil do Entrevistado

Nome Ronaldo Gabriel Passos da Silva

Cargo Chefe Tel. Contato 69 223 2726

Identificação da Instituição 05

Instituição Sindicato das Indústrias de Laticínio do Estado de Rondônia

Endereço Laticínios Mariela - Rolin de Moura

Perfil do Entrevistado

Nome Pedro José Bertelli

Cargo Presidente Tel. Contato
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ANEXO IV RELAÇÃO DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS

(Diagnóstico da Indústria)

Identificação da Empresa  1

Razão Social Realce Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.

Endereço Linha Nova, 01 - Km 03 - Cidade: Colorado d'Oeste - Cep: 78996-000

Perfil do Entrevistado

Nome Milton Fernandes da Silva

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 459-0048

Identificação da Empresa  2

Razão Social Indústria de Laticínios Guacira

Endereço Linha 632 - Km 04  -Zona Rural - Cidade: Jaru - Cep: 78940-000

Perfil do Entrevistado

Nome Aroldo

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 521-1750

Identificação da Empresa  3

Razão Social Associação Rondoniense dos Produtores de Leite e Derivados

Endereço Estrada Cachoeira Teotônio  Km 09 Br 364 (sentido Acre Km 18) - Cidade: Porto Velho 

Perfil do Entrevistado

Nome Madson Luís Martins

Cargo Presidente Tel. Contato (69) 3026-3520

Identificação da Empresa  4

Razão Social Indústria e Comércio de Laticínios 2000.

Endereço Av. B, lote 02 (Remanescente) - St. Industrial  - Cidade: P. Bueno - Cep: 78984-000

Perfil do Entrevistado

Nome Pedro Vicente Ribeiro

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 451-4436

Identificação da Empresa  5

Razão Social Laticínios Beira Rio Ltda.

Endereço BR 364 - Km 15 - Via Porto Velho - Cidade: Ji-Paraná - Cep: 78960-000

Perfil do Entrevistado

Nome Ely Dias dos Santos

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 422-3507
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Identificação da Empresa  6

Razão Social Laticínios Ouro Minas Ltda

Endereço Rua: Tancredo Neves, s/n - Rondominas - Cidade: O. Preto d'Oeste     Cep: 78950-000

Perfil do Entrevistado

Nome Renato Gomes Pereira

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 467-1004

Identificação da Empresa  7

Razão Social Laticínios Pimenta Bueno

Endereço Est. do Calcário - Chácara 85 - Aeroporto - Cidade: Pimenta Bueno - Cep: 78984-000

Perfil do Entrevistado

Nome Oscar Giovanoni

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 451-2466

Identificação da Empresa  8

Razão Social Vale d'Oeste Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.

Endereço Estrada Andradina - Km 01 - St. Industrial - Cidade: Espigão d'Oeste - Cep: 78983-000

Perfil do Entrevistado

Nome Cristina Oliveira/Júlio César 

Cargo Administrativo/Gerente Tel. Contato (69) 481-3100

Identificação da Empresa  9

Razão Social Goiás Minas Indústria de Laticínios Ltda.

Endereço BR 364 - Km 285 - Setor 08 - Cidade: Jaru - Cep: 78940-000

Perfil do Entrevistado

Nome Miranda/Sérgio

Cargo Gerente/Diretor Tel. Contato (69) 521-1848

Identificação da Empresa  10

Razão Social Prado & Prado Ltda

Endereço Av. Mari Rondon, 2124 - 2 de Abril - Cidade: Ji-Paraná 

Perfil do Entrevistado

Nome Orandino Santos do Prado

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 422-1190
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Identificação da Empresa  11

Razão Social Indústria de Laticínios D'Villas

Endereço Av. Guianas, 1331 - Setor Industrial - Cidade: Ariquemes - Cep: 78932-000

Perfil do Entrevistado

Nome Marcelo Luís Villas Boas

Cargo Sócio-Proprietário Tel. Contato (69) 535-2744

Identificação da Empresa  12

Razão Social Laticínios Flor de Rondônio Ltda

Endereço Est. da Conceição  Lt 15 D - Z.Rural - St. Leitão - Cidade: Pres. Médici - Cep: 78968-000

Perfil do Entrevistado

Nome Aderson

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 459-1007

Identificação da Empresa  13

Razão Social Pasteurizados Vilhena  (EPP)

Endereço Rua: Acre, 1748 - Distrito Industrial - Cidade: Vilhena - Cep: 78995-000

Perfil do Entrevistado

Nome Evair Godinho da Silva/Edílson

Cargo Sócio Tel. Contato (69) 

Identificação da Empresa  14

Razão Social J Mendes Matiello (ME)

Endereço Rua:  Liberdade, 4733 - Centro - Cidade: Vilhena - Cep: 78995-000

Perfil do Entrevistado

Nome João Argemiro Matiello 

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 321-2037

Identificação da Empresa  15

Razão Social Leite Daki

Endereço Linha 200 - Km 01  - Cidade: Ouro Preto d'Oeste - Cep: 

Perfil do Entrevistado

Nome Mauro

Cargo Gerente Tel. Contato (69) 461-5036
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Identificação da Empresa  16

Razão Social Laticínios Vale do Jaboque Ltda

Endereço BR 364 - Km 434 - Zona Rural  - Cidade: Jaru - Cep: 78940-000

Perfil do Entrevistado

Nome João Batista

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 521-2917

Identificação da Empresa  17

Razão Social Agroindústria Derviane Ltda (ME)

Endereço BR 364 - Km 430 - Zona Rural - Cidade: Jaru - Cep: 78940-000

Perfil do Entrevistado

Nome Sisinio Guerra

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 521-2268

Identificação da Empresa  18

Razão Social Laticínios Rolim de Moura Ltda

Endereço Linha 180 - Km 01 - Zona Rural - Cidade: Rolim  de Moura - Cep: 78987-000

Perfil do Entrevistado

Nome Pedro José Bertelli

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 442-2311

Identificação da Empresa  19

Razão Social Laticínios Paraíso Ltda

Endereço BR 425 - Km 07 - Cidade: Guajará-Mirim - Cep: 78957-000

Perfil do Entrevistado

Nome Josemar Geraldo de Moura/Gabriel

Cargo Proprietário Tel. Contato (69) 9969-0182

Identificação da Empresa  20

Razão Social Laticínios Itapirema Ltda

Endereço Linha Itapirema - Km 01 - Zona Rural  - Cidade: Ji-Paraná - Cep: 78960-000

Perfil do Entrevistado

Nome Ednaldo Gomes Pereira

Cargo Sócio-gerente Tel. Contato (69) 
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